
Protecția salariaților 

Drepturile și obligațiile salariaților conform contractului individual de muncă  

Astăzi vreau să ne reamintim puțin despre contractul individual de muncă și mai ales 

despre drepturile și obligațiile pe care le are fiecare angajat odată ce a semnat contractul 

individual de muncă. 

Vreau să urmăriți următorul video prin care o să reamintiți mai ușor care sunt și cum se 

aplică drepturile și obligațiile salariaților conform contractului individual de muncă. Sunt 

explicate pe larg la fel cum le-am discutat și noi împreună rând pe rând, la clasǎ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx8d6DdMgs0 

 

După ce ați parcurs acest material video, vǎ propun să vǎ gândiți și să formulați în scris 

idei referitoare la următoarele aspecte: 

  

1.      Ce este un contract individual de muncă (CIM)? 

2.      Ce beneficii aveți dacă lucrați pe baza unui contract de muncă în comparație cu 

muncă fără acte (ilegală sau așa numită ,,la negru”)? 

3.      Precizați care sunt în opinia voastră cele mai importante 3 drepturi precizate în 

contractul individual de muncă? De ce și în ce situații va ajută fiecare din cele 3? 

4.      Precizați care sunt în opinia voastră cele mai importante 3 obligații precizate în 

contractul individual de muncă? De ce și ce sancțiuni riscați dacă nu respectați fiecare 

dintre cele 3 obligații alese? 

5.      Precizați minim 5 echipamente (de protecție a voastră, împotriva pericolelor sau 

incendiilor, pentru condiții speciale de muncă, etc) și precizați pentru fiecare la ce 

este util. 

6.      Discutați cu o persoană care este angajată (părinți, rude, prieteni, etc) și aflați care 

este opinia lor cu privire la următoarele aspecte: 

a)      Consideră că este mai avantajată dacă lucrează cu contract de muncă 

sau dacă lucrează fără forme legale? De ce? 

b)      A întâlnit situații în care anumite drepturi i-au fost încălcate? Care 

drepturi, de ce și cum s-a soluționat? 

c)      În firma unde lucrează s-a întâmplat vreodată că personalul să fie 

sancționat pentru că nu și-a respectat obligațiile de serviciu? Ce 

sancțiuni s-au aplicat? 

d)     Le-au fost oferite vreodată echipamente de protecție a muncii și să le 

fie făcute instructaje prvind diverse pericole care pot apărea în timpul 

desfășurării activității? 

e)      Ar fi necesar ca toți angajații din România să facă în mod obligatoriu 

un curs gratuit în care să se prezinte pericolele la care se expun 

angajații în timpul muncii precum și modalități de a preveni aceste 

pericole? De ce? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx8d6DdMgs0

