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CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
 

 
Munca poate fi analizată şi interpretată sub două aspecte:  
- ca sursă de venit – venitul salarial, exprimat în bani, reflectă calitatea şi cantitate muncii prestate şi este 

influenţat de factori care pot depinde de angajator (locul de muncă oferit, norma, programul, condiţiile de 
muncă) sau de persoana angajată (nivelul calificării profesionale, complexitatea activităţii desfăşurate, 
capacitatea de a îndeplini sarcinile de serviciu). 

- ca raport de muncă stabilit între angajat şi angajator 
 
Angajat (salariat) este persoana care se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator 

în schimbul unei remuneraţii(salariu). 
Prin angajator se înţelege persoana care poate, în condiţii legale, să angajeze forţă de muncă. 
Înainte de a te prezenta la un interviu trebuie să ştii ce drepturi ai (pentru a le prezenta la interviu) dar şi 

ce obligaţii ai (pentru a demonstra că le ştii şi le poţi respecta) 
Studiază Fişa de lucru Contractul Individual de Muncă supă care completează următorul tabel: 
 

Drepturi ale salariatului Drepturi ale angajatorului 

  

  

  

  

  

Obligaţii ale salariatului Obligaţii ale angajatorului 
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Mai jos ai exemplificat câteva dintre principalele drepturi şi obligaţii. Pentru mai multe informaţii te rog să 

ai în vedere Codul Muncii actualizat, document unde vei afla toate regulile ce trebuie respectate. 
 

Drepturi ale salariatului Drepturi ale angajatorului 

Dreptul la salarizare pentru munca depusă şi la negocierea 
condiţiilor de muncă 

Dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea unităţi 

Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi la concediu de 
odihnă anual 

Dreptul de a stabili atribuţiile corespunzătoare fiecărui 
salariat 

Dreptul la egalitate de şanse şi tratament, la securitate şi 
sănătate în muncă 

Dreptul de a controla modul de îndeplinire a sarcinilor de 
serviciu 
Dreptul de a da dispoziţii legale angajaţilor 

Dreptul la informare, consultare şi formare profesională Dreptul de a constata şi sancţiona abaterile disciplinare 
Dreptul la protecţie socială în cazul pierderii locului de 
muncă 

 

Obligaţii ale salariatului Obligaţii ale angajatorului 

Obligaţia de a realiza norma de muncă şi de a-şi îndeplini 
sarcinile care îi revin 

Obligaţia de a asigura condiţiile necesare desfăşurării 
activităţii şi de a informa salariaţii asupra condiţiilor de 
muncă 

Obligaţia de a respecta disciplina muncii, regulamentul 
intern şi secretul de serviciu 

Obligaţia de a acorda angajaţilor drepturile stabilite şi de a 
consulta reprezentanţii acestora în luarea deciziilor 

Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate în 
muncă 

Obligaţia de a ţine evidenţa salariaţilor, de a sigura 
confidenţialitatea datelor personale şi de a vira contribuţiile 
şi bugetele datorate către bugetele de stat 
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