Angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti pe
timpul vacantelor primesc lunar bani de la stat

Cei care incadreaza in munca elevi si studenti pe timpul vacantelor pot beneficia
de un stimulent financiar lunar din partea statului. Afla din articol ce conditii trebuie
indeplinite, dar si cati bani primesc angajatorii si pentru cat timp.
Dispozitiile in vigoare stabilesc ca angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar
lunar, in valoare de 50% din indicatorul social de referinta in vigoare, acordat
din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in
munca.
Avand in vedere ca, si in 2014, ISR este in cuantum de 500 de lei, este vorba de o
suma de250 lei pe care angajatorii o vor primi lunar.
Agentia nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca mentioneaza, intr-un document de
presa publicat recent, ca angajarea poate fi pe perioada vacantelor, iar ajutorul financiar
se poate acorda, pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an
calendaristic, pentru fiecare elev si student caruia i s-a incheiat contract individual de
munca.
Conform reglementarilor, de stimulentul financiar lunar
angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti in baza:

vor

beneficia doar

a) unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai
mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau,
dupa
caz,
cu
timp
partial;
b) unui contract de munca temporara, numai daca durata misiunii de munca
temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.
"In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munca incheiat cu
durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera
incheiat cu norma intreaga", atentioneaza ANOFM.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar mentionat, angajatorii trebuie sa
incheie o conventie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a
municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor.
Exista, insa, si unele situatii in care angajatorii nu vor primi acest stimulent
financiar. Mai precis, ei nu vor beneficia de facilitate daca incadreaza in munca anterior
datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii.
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Totodata, banii nu se acorda nici angajatorilor care au beneficiat, pentru elevii si
studentii respectivi, de stimulentul financiar prevazut in lege pentru o perioada de 60 de
zile lucratoare in cursul anului calendaristic.
Amintim ca legislatia autohtona ofera unele facilitati si angajatorilor care incadreaza
in munca tineri absolventi, dupa cum se arata in Legea nr. 76/2002.
Mai precis, cei care angajeaza absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar,
pe o perioada de 12 luni, o subventie ce difera in functie de studiile salariatilor. Astfel,
pentru fiecare absolvent incadrat, angajatorii primesc:




o suma egala cu valoarea ISR pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai
scolilor de arte si meserii – adica 500 lei;
o suma egala cu de 1,2 ori valoarea ISR pentru absolventii de invatamant
secundar superior sau invatamant postliceal – 600 lei;
o suma egala cu de 1,5 ori valoarea ISR pentru absolventii de invatamant
superior – 750 lei.

In cazul in care absolventul este persoana cu handicap, subventia se acorda pe o
perioada mai lunga de timp, de 18 luni.
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CIM pe perioada determinata: Ce elemente specifice trebuie
sa contina si cand poate fi incheiat?

Contractul individual de munca pe perioada determinata poate fi incheiat doar in
anumite situatii stipulate expres de legislatia muncii. De asemenea, contractul trebuie
incheiat doar in forma scrisa si va contine unele elemente specifice prevazute de
reglementarile in vigoare.
Conform reglementarilor legale, contractul individual de munca se incheie de regula pe
durata nedeterminata. Totusi, exista si unele cazuri in care CIM se poate incheia si pe
durata determinata, acestea fiind stipulate de Codul muncii.
Concret, un astfel de contract poate fi incheiat doar in urmatoarele situatii:


inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu
exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;



cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;



desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;



in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul
de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;



angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii,
indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;



ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al
organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;



angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;



in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor
lucrari, proiecte sau programe.

Aceste situatii sunt prevazute in mod strict si limitativ de Codul Muncii si nu pot fi
extinse pentru alte cazuri, a mentionat, pentru AvocatNet.ro, avocatul Daniel Cirstea,
Partner Dragne&Asociatii.
"De retinut este faptul ca ultima situatie mentionata de textul legal este aceea ca, prin
legi speciale, pot fi prevazute si alte cazuri in care este permisa incheierea contractului
individual de munca pe durata determinata", explica specialistul.
Prin urmare, continua Cirstea, daca nu exista o lege speciala care sa prevada
posibilitatea incheierii unui contract individual de munca pe durata determinata in alte
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cazuri decat cele prevazute de Codul Muncii, situatiile mentionate mai sus
sunt singurele in care se poate incheia acest tip de contract.
Ce elemente obligatorii trebuie sa contina CIM pe perioada determinata?
Legislatia muncii prevede clar ca un contract individual de munca pe durata determinata
se incheie numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se
incheie.
De asemenea, contractul individual de munca pe durata determinata trebuie sa
cuprindaaceleasi elemente necesare si in cazul incheierii unui contract individual de
munca pe o perioada nedeterminata.
Potrivit avocatului contactat de noi, singura diferenta dintre cele doua forme de contract
estedurata raporturilor de munca.
In ceea ce priveste informatiile specifice acestui tip de contract, reprezentantul
Dragne&Asociatii a mentionat ca acestea sunt doar cateva. Mai precis, potrivit
avocatului un CIM pe perioada determinata trebuie sa contina informarea salariatului cu
privire la durata determinata a contractului.
Tototdata, trebuie stipulata si durata perioadei de proba, care difera de cea prevazuta
de contractul individual de munca pe durata nedeterminata. Mai exact, potrivit Codului
muncii, salariatul incadrat cu CIM pe durata determinata poate fi supus unei perioade
de proba, care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a CIM cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a CIM mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru
o durata a CIM mai mare de 6 luni.
Prin comparatie, in cazul unui CIM pe perioada nedeterminata, perioada de proba poate
ajunge pana la cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si la cel
mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.
Pentru cat timp se incheie un contract pe perioada determinata?
Codul muncii prevede, la art. 82, ca un CIM pe durata determinata nu poate fi incheiat
pe o perioada mai mare de 36 de luni. Asadar, el poate fi incheiat pe doar cateva luni
sau poate ajunge chiar si pana la 3 ani.
In plus, dispozitiile in materie stabilesc, de asemenea, ca acest contract poate fi
prelungit dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada
realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
Pe de alta parte, contractul poate fi prelungit de cel mult trei ori, dupa cum se arata
in legislatie: "Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale
de munca pe durata determinata".
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Mai mult, contractele incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui CIM pe durata
determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de
12 luni fiecare.
Exista, insa, si cazuri in care prelungirea nu este necesara sau dorita de niciuna dintre
parti, asa cum sunt si situatii in care se impune desfacerea contractului mai devreme
decat s-a stabilit.
Daca se intampla acest lucru, atunci raporturile de munca pot inceta in conditiile
prevazute de Codul Muncii, indiferent de durata contractului individual de munca, a
mentionat Daniel Cirstea.
Astfel, a adaugat avocatul Dragne&Asociatii, CIM va inceta: de drept (in situatia
intervenirii unuia dintre cazurile de incetare de drept a contractului), ca urmare a
acordului partilor (acestea avand libertatea de a stabili momentul la care inceteaza
contractul inainte de implinirea termenului agreat la formarea raportului juridic de
munca) sau ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile
limitativ prevazute de lege (demisie sau concediere).
"In masura in care una dintre parti apreciaza ca incetarea raporturilor de munca s-a
realizat in mod nelegal, aceasta (salariatul sau angajatorul) se poate adresa instantei de
judecata pentru valorificarea drepturilor sale", a mai precizat specialistul.
Ce drepturi si obligatii au angajatii incadrati cu CIM pe perioada determinata?
Salariatii angajati pe baza unui contract pe durata determinata au aceleasi drepturi si
obligatii ca si cei care au incheiat cu angajatorul contracte individuale de munca pe
durata nedeterminata.
In acest sens, arata avocatul Dragne&Asociatii, Codul muncii cuprinde dispozitii
exprese care proclama egalitatea modului in care sunt tratati salariatii care desfasoara
o activitate temporara si cei permanenti.
"Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de
munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii
permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca", se
mentioneaza in actul normativ citat.
Prin urmare, mentioneaza Daniel Cirstea, din categoria drepturilor se pot enumera:
dreptul la salarizare pentru munca depusa, dreptul la repaus zilnic si saptamanal,
dreptul la concediu de odihna anual, dreptul la securitate si sanatate in munca etc.
Corelativ, obligatiile ce revin salariatilor, printre altele, cuprind: obligatia de a realiza
norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce le revin potrivit fisei postului,
obligatia de a respecta disciplina muncii, obligatia de a respecta normele cuprinse in
regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul
individual de munca, obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de
serviciu etc.
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Asadar, cele doua forme contractuale nu contin drepturi si obligatii diferite.
Ce avantaje si dezavantaje prezinta un astfel de contract?
Conform specialistului contactat de noi, pentru angajator avantajele sunt reale, intrucat
are posibilitatea de a-si satisface nevoile activitatii sale cu caracter temporar, prin
inregistrarea unor costuri adecvate cu forta de munca.
"Totodata, acest contract permite angajatorului sa suplineasca forta de munca in
situatia in care intervin cazuri de suspendare a unor contracte individuale de munca pe
durata nederminata, in conditiile prevazute de lege", sustine Daniel Cirstea.
Cat despre dezavantaje, acestea se reflecta mai degraba in sarcina salariatului, intrucat
prin incheierea unui contract individual de munca pe durata determinata acesta
dobandeste un loc de munca temporar.
"Dincolo de acest aspect, exista si evidente avantaje, avand in vedere ca acest tip de
contract faciliteaza salariatului gasirea unui loc de munca, ofera acestuia o remuneratie
de natura salariala si ii permite cumularea vechimii in munca si a experientei/calificarii
obtinute prin aceasta forma de prestare a muncii", a precizat avocatul
Dragne&Asociatii.
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Dificultati de interpretare si aplicare a Codului Muncii: Ce
recomanda specialistii

La trei ani de la implementarea ultimelor modificari importante ale Codului
Muncii, companiile se confrunta in continuare cu dificultati de interpretare si aplicare a
legislatiei, iar o serie de aspecte raman controversate, generand de-a lungul timpului o
adevarata jurisprudenta.
Principalele provocari cu care se confrunta departamentele de resurse umane si, cu
precadere, implicatiile si provocarile legislatiei privind contractul individual de munca au
fost analizate in cadrul unui seminar organizat recent de Clifford Chance Badea cu tema
„Contractul individual de munca – intre reglementare si practica”. La eveniment au
participat experti HR din peste 30 de companii de top din Romania, cu activitate in
industria serviciilor financiar-bancare, industria energiei, a bunurilor de consum,
farmaceutica, infrastructura, productie si logistica. Casa de avocatura a fost
reprezentata de liderii practicii de dreptul muncii - Counsel Loredana Ralea si Counsel
Mihaela Mindru.
„Intalnirea s-a dovedit extrem de interactiva, confirmand, pe de o parte, importanta si
complexitatea temelor abordate si, pe de alta parte, diversitatea provocarilor pe care le
intampina companiile din Romania in aplicarea legislatiei muncii, indiferent de domeniul
de activitate sau de pozitia in piata”, a spus Loredana Ralea.
Mihaela Mindru a adaugat: „Din discutiile pe care le-am avut a reiesit ca exista
inca neclaritati privind implementarea si aplicarea anumitor prevederi din legislatia in
vigoare. Din pacate, aceasta incertitudine se resimte la final in ansamblul organizatiei,
afectand atat managementul resurselor umane, cat si activitatea companiei in sine”.
Cu toate acestea, avand in vedere diversele proiecte de modificare a legislatiei
muncii aflate in stadii diferite ale procesului de legiferare, practicienii in dreptul muncii
anticipeaza o serie de clarificari in perioada urmatoare.
Agenda intalnirii a abordat in mod particular aspecte practice ce tin de evaluarea
angajatilor din perspectiva juridica conform reglementarii actuale, timpul de munca si
timpul de odihna – munca suplimentara, precum si cele mai uzuale clauze specifice din
contractul individual de munca.
Evaluarea angajatilor – criterii de evaluare versus obiective de performanta
„In continuare, datorita reglementarii neclare si necorelarilor din legislatie exista situatii
in care companiile intampina dificultati in diferentierea celor doua concepte importante,
cu implicatii legale diferite”, mentioneaza Loredana Ralea. „Astfel, trebuie sa facem
distinctie intre criteriile de evaluare a activitatii profesionale (care sunt stabilite in mod
bilateral, pentru toti angajatii sau pe categorii de angajati, fiind totodata prevazute in
contractul individual de munca si in regulamentul intern) si obiectivele de performanta
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(care au un caracter individual si sunt stabilite unilateral, de catre angajator). Unul dintre
aspectele importante ce trebuie avute in vedere este diferentierea consecintelor asupra
situatiei salariatului in cazul neperformantei stabilita prin raportare la criteriile de
evaluare a performantei profesionale, fata de situatia neindeplinirii obiectivelor
profesionale”.
De pilda, nealinierea la anumite standarde de performanta stabilite de catre
angajator si masurate prin aplicarea criteriilor generale de evaluare poate atrage
concedierea pe baza necorespunderii profesionale. Dimpotriva, neindeplinirea
obiectivelor de performanta, stabilite in mod unilateral de catre angajator si care
presupun sarcini sporite pentru angajat nu poate avea drept consecinta concedierea pe
motiv de necorespundere profesionala, dar poate fi avuta in vedere in evaluarea
generala a activitatii angajatului.
Diferentierea intre cele doua concepte ridica de multe ori probleme societatilor
care au deja de multa vreme implementate politici de evaluare a angajatilor stabilite la
nivel de unitate sau chiar la nivel de grup si conform carora indeplinirea obiectivelor de
performanta reprezinta de fapt un criteriu de evaluare a activitatii profesionale. In aceste
situatii se impune adaptarea politicilor existente, tinand cont de specificul activitatii
societatii, la prevederile impuse de legislatia in vigoare.
Acest proces este evident unul de imbinare a aspectelor juridice cu cele ce tin de
managementul resurselor umane.
„Recomandarea noastra este implementarea unei proceduri de evaluare clare si
chiar a unui sistem intern de contestare a rezultatelor procesului de evaluare, astfel
incat angajatul sa aiba posibilitatea de a gasi o solutionare interna, inainte de a duce
conflictul de munca in instanta. Adesea, solutionarea in interiorul organizatiei este de
preferat, avand in vedere ca instanta verifica legalitatea modului de aplicare a procedurii
prevazute in regulamentul intern, si nu corectitudinea evaluarii in sine”, a adaugat
Loredana Ralea.
Clauza de neconcurenta in contractul individual de munca
Spre deosebire de obligatia de fidelitate, care este consacrata legal pe durata
contractului, obligatia de neconcurenta produce efecte dupa incetarea contractului de
munca, in anumite conditii, pe o perioada de maximum doi ani si numai daca este
prevazuta in contract. Insa dreptul angajatorului de a negocia o clauza de neconcurenta
este limitat de principiile fundamentale privind accesul neingradit la munca si la
exercitarea profesiei, ce impun o serie de restrictii si obligatii pe care angajatorul trebuie
sa le aiba in vedere la redactarea unei astfel de clauze, inclusiv aceea de a plati o
indemnizatie de neconcurenta la incetarea contractului.
„Exista tentatia unor angajatori de a include clauze de neconcurenta in
contractele de munca, in special ale salariatilor-cheie, bazandu-se pe posibilitatea
renuntarii la beneficiul clauzei la un moment ulterior, in cazul in care aceasta nu le-ar
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mai servi interesele, fiind astfel eliberati de obligatia de plata a indemnizatiei de
neconcurenta. Trebuie sa aiba insa in vedere ca o asemenea renuntare risca sa nu fie
considerata valabila, nefiind reglementata expres in legislatia muncii actuala, practica
instantelor nefiind unitara in acest sens”, subliniaza Mihaela Mindru.
Ea adauga: „Un alt subiect care merita analizat este raspunderea companiei care
recruteaza un angajat aflat sub incidenta unei clauze de neconcurenta fata de fostul sau
angajator. Se pune intrebarea daca, intr-o asemenea situatie, poate fi atrasa
raspunderea civila delictuala a noului angajator. Acest subiect nu pare sa fi fost transat
de practicienii romani de dreptul muncii, care se preocupa mai mult de situatiile in care
poate fi atrasa raspunderea contraventionala a noului angajator, potrivit legii 11/1991
privind concurenta neloiala”.
Practica franceza, de exemplu, a consacrat dreptul fostului angajator de a angaja
raspunderea civila delictuala a noului angajator, atat in situatia in care acesta din urma
stia de existenta unei astfel de clauze, cat si in cazul in care s-ar afla in necunostinta de
cauza, neglijand sa verifice acest aspect la momentul recrutarii. Exceptie face situatia in
care, daca afla dupa angajare, il concediaza imediat pe salariat, fara preaviz.
„Chiar daca practica romaneasca nu transeaza in mod clar acest aspect,
recomandam companiilor si departamentelor de resurse umane prudenta la recrutare in
sensul realizarii investigatiilor necesare si a documentarii in mod corespunzator a
acestora, mai ales pentru pozitiile cheie de top management, pentru a se pune la
adapost de o posibila raspundere”, a concluzionat Mihaela Mindru.

Sursa: avocatnet.ro

