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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Paitea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

Art.I 18^.- Banca orelor de munca
(1) Angajatorul poate stabili un program de munca flexibil, bazat pe banca 

orelor de munca efectuate de un salariat, cu acordul sau, la solicitarea salariatului 
in cauza.

(2) Angajatorul §i salariatul stabilesc prin contractul de munca durata timpului 
de munca, exprimata ca numarul total de ore ce urmeaza a fi prestat de salariat intf- 

o luna; aceasta va reprezenta banca orelor de munca.
(3) in func^ie de durata totala a timpului de munca al salariatului, agreata 

conform alin.(2), se va stabili daca salariatul lucreaza cu norma intreaga sau cu 

timp partial.
(4) Durata zilnica a timpului de munca este agreata de catre angajator §i 

salariat la inceputul fiecarei luni sau la inceputul fiecarei saptamani, astfel incat la 

fmalul lunii numarul cumulat de ore sa fie egal cu numarul agreat in banca orelor 

de munca. Angajatorul va ^ine eviden^a programului de lucru astfel agreat conform 

art.119 alin.(2).
(5) Angajatorul §i salariatul au libertate totala de a stabili numarul de ore ce 

vor fi lucrate efectiv de salariat pe zi, acestea fiind contabilizate zilnic in banca 

orelor de munca. Media orelor de lucru nu poate depa§i 40 de ore pe saptamana, cu 

respectare dispozitiilor art. 113 alin.(2) §i 114.
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(6) Angajatorul §i salariatul pot conveni ca orele astfel prestate sa fie 

prestate la sediul angajatorului, de la domiciliul salariatului sau in alt loc decat 
locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informafiei 
comunicafiilor.

Art.ll8^- Saptamana de lucru comprimata
(1) Angajatorul poate stabili un program de munca flexibil, de tipul 

saptamanii comprimate, cu acordul sau. la solicitarea salariatului in cauza.
(2) Angajatorul §i salariatul stabilesc prin contractul de munca repartizarea 

programului de lucru, astfel incat din comprimarea zilelor de munca salariatului sa 

ii rezulte o zi in plus de repaus saptamanal, raportata la timpul de munca agreat.
(3) Angajatorul §i salariatul au libertate totala de a stabili numarul de ore ce 

vor fi lucrate efectiv de salariat pe zi. Media orelor de lucru nu poate depa§i 40 de 

ore pe saptamana, cu respectarea dispozifiilor art. 113 alin.(2) §i 114.
(4) Angajatorul va fine evidenfa programului de lucru astfel agreat conform 

art. 119 alin.(2).

Art.118^.- Munca in regim de garda (”on call”)
(1) Angajatorul poate stabili un program de-munca flexibil, de tipul muncii in 

regim de garda, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.
(2) Munca in regim de garda se efectueaza de salariat, de regula, in ture, 

salariatul putandu-§i desfa§ura activitatea la sediul angajatorului, la sediul unui terf, 
de la domiciliu sau in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind 

tehnologia informafiei §i comunicafiilor.
(3) Salariatul va putea lucra in regim de garda cu norma intreaga sau cu timp 

parfial, in funcfie de durata timpului de munca agreata in contractual individual de 

munca.
(4) Pe toata perioada muncii in regim de garda salariatul va fi la dispozifia 

angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa cheme salariatul la locul de 

munca sau la sediul unul terf pentru a presta munca pe baza de intervenfie, sau sa-i 
solicite prestarea muncii prin mijloace de comunicare la distanfa, in orice moment 
din tipul de lucru prestat in regim de garda.

(5) Programul de munca in regim de garda poate funcfiona numai cu 

respectarea dispozifiilor art.l 12 §i 114.

Art.ll8'‘.- Munca in regim de permanenfa
(1) Angajatorul poate stabili un program de munca flexibil, de tipul muncii in 

regim de permanenfa, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.
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(2) Angajatorul §i salariatul stabilesc prin contractul de munca repartizarea 

programului de lucru, in ture lungi de doua sau trei saptamani, in care salaria^ii nu 

vor putea parasi perimetrul locului de munca al angajatorului, fiindu-le asigurata 

hrana §i cazarea.
(3) Pentru salaria^ii care presteaza munca in regim de permanen^a, angajatorul 

va asigura in perimetrul locului de munca al angajatorului spa^ii adecvate de hrana, 
cazare §i recreere, astfel incat pe perioada muncii in regim de permanen^a salaria^ii 
sa nu se deplaseze la domiciliu, ci sa ramana in acest perimetru.

(4) Programul de munca in regim de permanen^a poate func^iona numai 
cu respectarea dispozi^iilor art.l 12 §i 114.

(5) Timpul de repaus zilnic §i repaus saptamanal va fi desfa§urat de salarialii 
care presteaza munca in regim de permanen^a in perimetrul locului de munca in 

spa^iile de cazare §i recreere.
(6) Avand in vedere restric^iile aplicate salarialilor cu privire la desfa§urarea 

timpul de repaus zilnic §i repaus saptamanal in perimetrul locului de munca, 
salaria^ii vor beneficia de un spor la salariu, spor de izolare, stabilit prin contractul 
colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

(7) Munca in regim de permanent se poate desfa§ura de angajatori doar cu 

autorizarea prealabila a inspectoratului teritorial de munca §i cu consultarea 

sindicatului sau, dupa caz, al reprezentanlilor salarialilor. in acest sens, angajatorul 
va face o cerere scrisa catre inspectoratul teritorial de munca solicitand aceasta 

autorizare §i aratand motivele care justifica prestarea muncii in acest regim.

Art.118^.- Partajarea locului de munca
(1) Angajatorul poate stabili un program de munca flexibil, de tipul muncii in 

regim partajat al locului de munca, cu acordul sau la solicitarea salariafilor in 

cauza.
(2) Acest program de munca flexibil presupune crearea unui singur loc de 

munca in organigrama angajatorului, avand atribufiile specifice postului partajate 

intre salariafii care vor imparfi acest post in funcfie de abilitafile §i competen^ele 

acestora.
/V

(3) In cazul partajarii locului de munca, salariafii indeplinesc, de regula, 
atribufii diferite ale aceluia§i post, pe cale de excepfie existand §i posibilitatea ca 

ambii salariafi sa indeplineasca acelea§i atribufii.
(4) Angajatorul impreuna cu salariafii stabilesc la inceputul fiecarei luni, 

repartizarea programului de lucru pentru fiecare salariat care este angajat pe un loc 

de munca partajat, astfel incat salariafii sa lucreze o durata diferita a timpului de 

lucru pe ore per zi sau pe zile per saptamana.
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(5) Programul de munca in regim de permanen^a poate flinc^iona numai cu 

respectarea dispozi^iilor art.l 12 §i 114.
(6) Angajatoml va line eviden^a programului de lucru astfel agreat conform 

art.ll9alin.(2).

Art.118^.- Anul de lucru comprimat
(1) Angajatoml poate stabili un program anual de munca flexibil, de tipul 

anului de lucru comprimat, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.
(2) Angajatoml §i salariatul stabilesc prin contractul individual de munca 

repartizarea programului de lucm, astfel incat din comprimarea lunilor de munca 

salariatului sa ii rezulte o luna sau maxim doua in plus de timp de repaos.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 148, salariatul va efectua tot concediul 

de odihna anual comprimat intr-o singura luna, beneficiind de una sau maxim doua 

luni in plus de timp de repaus neplatit, raportate la un an calendaristic, conform 

contractului de munca.
(4) Lunile de repaus neplatit vor fi agreate in contractual individual de munca, 

in funclie de specificul unitalii sau al muncii prestate. O luna de repaus reprezinta 

perioada de 30 de zile acordate consecutiv de angajator salariatului.
A

(5) In cadrul anului de lucru comprimat, perioada de o luna sau maxim doua 

luni de repaus neplatit reprezinta vechime in munca cu stagiu de cotizare zero.

Introducerea art.53^ Codul Muncii

Art.53\- Partajarea programului de munca
(1) In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitalii, fara incetarea 

raportului de munca, pentm motive economice, tehnologice, structurale, similare 

sau pe perioada stMi de urgen^a, pe perioada starii de alerta §i pe perioada starii de 

asediu, pe perioade care depa§esc 15 de zile lucratoare, angajatoml va avea 

posibilitatea reducerii programului de lucm pe zi sau saptamana, cu reducerea 

corespunzatoare a salariului, modificand totodata, dupa caz acolo unde este 

necesar, repartizarea programului de lucm.
(2) Reducerea programului de lucm se poate face in orice forma considerate 

necesara de angajator, fara a duce la o diminuare a programului de lucm cu mai 
mult de 50% din norma salariatului conform contractului individual de munca.

(3) Repartizarea programului de lucm se poate face in funcfie de necesitafile 

angajatomlui, putandu-se trece de la program normal de lucru la program in ture, 
inclusiv aplicand pentm o parte dintre salariafi masura suspendarii contractului de 

munca conform art.53 Codul Muncii.
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(4) Masurile prevazute de alin.(2) §i (3) pot fi dispose de angajator pana la 

remedierea situa^iei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea 

prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor 

salaria^ilor, dupa caz, pentru o perioada ce nu poate depa§i 60 de zile 

calendaristice.
(5) Masurile prevazute de alin.(2) §i (3)~vor'frdispuse de angajator fa^a'de' 

salaria^i cu respectarea principiului nediscriminarii la locul de munca.

Modificarea art.54 Codul Muncii, dupa cum urmeaza fiind adaugat §i
alin.(2):

Art.54.- Concediul fara plata prin acordul par^ilor
(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul par^ilor, in 

cazul concediilor fara plata pentru unul dintre urmatoarele cazuri;
a) studii;
b) pentru interese personale;
c) pe perioada vacanfelor §colare;
d) pe perioada suspendarii cursurilor institufiilor de invafamant prin 

decizii ale autoritafilor competente;
e) pe perioada ingrijirii sofului sau unei rude pana la gradul III inclusiv, 

demonstrate prin certificate de concediu medical al persoanei in cauza.
(2) Perioada de concediu fara plata pe care o poate lua un salariat in decursul 

unui an este de maxim 3 luni intr-un an calendaristic.

Modificarea art.119 alin.(2) Codul Muncii, dupa cum urmeaza:
(2) Pentru salariafii mobili, salariafii care desfa§oara munca la domiciliu sau 

salariafii care desfa§oara orice tip de munca flexibila prevazuta la art. 118'- 118s, 
angajatorul fine evidenfa orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in 

condifiile stabilite cu salariafii prin acord scris, in flincfie de activitatea specifica 

desfa§urata de catre ace§tia.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

§>erban-Constantin Valeca
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