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Pe data de 31 Martie 2011 a fost publicată Legea nr. 40
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind

Principalele modificări se referă la: 

1. Încheierea şi executarea contractului individual de muncă

 Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului 
individual de muncă.  

 Angajatorul este obligat să înmâneze angajatului 
începerea activităţii. 

2. Evaluarea activităţii salariaţilor

 Angajatorul are dreptul să stabilească în contractul de muncă obiective 
de performanţă individuală, precum şi criterii de evaluare a realizării 
acestora.

 Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor vor fi 
incluse de angajator în regulamentul intern şi vor constitui criteriul 
principal de diferenţiere în scopul concedierii din motive economice.

3. Răspundere 

 Contravaloarea pagubelor produse de un
angajator din salariu, numai cu acordul salariatului
poate depăşi cinci salarii minime brute pe economie.

 Persoanele care prestează muncă fără un contract individual de muncă 
vor fi sancţionate contravenţional, cu amend

 Constituie infracţiune primirea la muncă
fără încheierea unui contract de muncă, precum şi stabilirea, în mod 
repetat, a unor salarii sub nivelul salariului minim garantat pe ţară.

Noile prevederi vor intra în vigoare începând cu data de

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, N

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan 
Dascălu, Anda Rojanschi sau Laura Toncescu.

Legea nr. 40/2010 pentru
privind Codul muncii.
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