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Дополнительная информация по тел. 022-93-19-86 
Tudor CAPŞA 

doctor în 
dreptul muncii, 
consilier de stat 
de clasa I 

DEMISIA 

Doresc să mă eliberez din serviciu, dar la angajare 

mi-au dat un document (pe care l-am semnat) in care se 

spune că trebuie să ii preîntâmpin cu 3 luni înainte de 

eliberare că doresc să plec. în caz contrar, se aplică 

amendă. Eu am găsit alt loc de muncă şi pot să lucrez aici 

doar 2 săptămâni. Compania îmi zice că potrivit anexei 

la contractul individual de muncă, trebuie să lucrez incă 

trei luni, dar încă nu s-a încheiat perioada de proba de 3 

luni. Ce să fac? 

în primul rând, potrivit art. 49 alin. (2) din Codului 

muncii (în continuare - «CM») contractul individual de 

muncă (CIM) poate conţine doar prevederi ce nu 

contravin legislaţiei în vigoare. 

în al doilea rând, conform art. 85 alin. (1) din CM 

salariatul are dreptul la demisie - desfacere a CIM din 

proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta angajatorul, 

prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice inainte. 

Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat 

următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. 

în al treilea rând, art. 85 alin. (3) din CM stabileşte că 

după expirarea termenului de 14 zile calendaristice, 

salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul 

este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor 

salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze 

documentele de activitate a acestuia în unitate. 

în al patrulea rând, în temeiul art. 9 alin. (11) din CM 

salariatul nu poate renunţa la drepturile ce îi sunt 

recunoscute prin prezentul cod. Orice înţelegere prin care 

se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de 

muncă sau limitarea acestora este nulă. 

în al cincilea rând, din cuprinsul art. 60 alin. (4) din 
CM rezultă că pe parcursul perioadei de probă, salariatul 

beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile 

prevăzute de legislaţia muncii, de regulamentul intern al 

unităţii (RIU), de contractul colectiv de muncă (CCM) şi 
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de CIM. 

în al şaselea rând, art. 206 alin. (3) din CM interzice 

aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru 

Încălcarea disciplinei de muncă. 

în al şaptelea rând, examinarea situaţiei descrise de 

cititor prin prisma normelor legale enunţate supra, 

permite elucidarea următoarelor: 

- clauza din anexa la CIM ce prevede că salariatul 

trebuie să preîntâmpine angajatorul cu 3 luni înainte 

despre demisia sa - contravine cerinţelor imperative ale art. 

85 alin. (1) din CM ce stabilesc că salariatul are dreptul la 

demisie, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere 

scrisă, doar cu 14 zile calendaristice înainte; 

în virtutea art. 9 alin. (11) din CM orice înţelegere (inclusiv 

cea fixată de părţi în CIM ce prevede că salariatul trebuie să 

preîntâmpine angajatorul cu 3 luni înainte despre demisia 

sa) prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la 

drepturile sale de muncă (din care face parte şi dreptul la 

demisie conform art. 85 alin. (1) din CM) sau limitarea 

acestora este nulă; 

- dacă respectivul salariat se află în perioada de probă, 

atunci acesta conform art. 60 alin. (4) din CM beneficiază de 

toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii, incluşi de 

dreptul la demisionare potrivit art. 85 alin. (1) din CM, 

anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, 

doar cu 14 zile calendaristice înainte; 

- în cazul când angajatorul refuză să respecte 

prevederile legale invocate anterior, salariatul este în drept 

conform art. 9 alin. (1) lit. g) şi 1) din CM să se adreseze 

către sindicate, organele administraţiei publice centrale şi 

locale, organele de jurisdicţie a muncii, precum şi să-şi 

apere prin metode neinterzise de lege drepturile sale de 

muncă (art. 85 alin. (1) din CM) şi interesele sale legitime, 

inclusiv prin depunerea unei petiţii către Inspectoratul de 

Stat al Muncii (art. 372 din CM) şi/sau prin înaintarea unei 

cereri către instanţa de judecată (art. 353 - 355 din CM); 

- în fine, dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. g) din Codul 

contravenţional statornicesc că încălcarea legislaţiei 

muncii, manifestată prin neacordarea garanţiilor prevăzute 

de lege (inclusiv a celor cuprinse în art. 9 alin. (11), art. 49 

alin. (2), art. 60 alin. (4), art. 85 alin. (1) şi (3) din CM), se 

sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 

la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 
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-  

CITAM LEGEA 

Articolul 85. Demisia 

(1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual 

de muncă, cu excepţia prevederii alin. (41), din proprie iniţiativă, anunţînd 

despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. 

Curgerea termenului menţionat incepe în ziua imediat următoare zilei in care a 

fost înregistrată cererea. 

(2) in caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea 

gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu Înmatricu-

larea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu 

îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu 

alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu 

încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de 

muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte 

demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se 

anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept. 

(3) După expirarea termenelor indicate la alin. (1), (2) şi (41), salariatul are 

dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea 
deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze 

documentele de activitatea acestuia în unitate. 

(30 Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al 

părţilor, înainte de expirarea termenelor indicate la alin. (1), (2) şi (41). 

(4) Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, 

salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin 

care să o anuleze pe prima. în acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze 

pe salariat numai dacă, pină la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost 

încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile 

prezentului cod. 

(40 Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanţei), adjuncţii lui şi 

contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta 

angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte. 

(5) Dacă, după expirarea termenelor indicate în alin. (1), (2) şi (4O, 

salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de 

muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de 

muncă, eliberarea acestuia nu se admite. 

Codul Muncii
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Dacă am 2 copii minori (de 7 şi 8 ani) pot sa 

demisionez pentru îngrijirea copilului până la vâi'sta de 14 

ani? Ca ulte- rior, după depunerea cererii de demisie, să 

lucrez nu 14 zile de preaviz, dar mai puţin? 

Din sensul normei generale înglobate în art. 85 alin. (1) 

din CM decurge că salariatul are dreptul la demisie, 

anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 

14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului 

menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a 

fost înregistrată cererea. 

Totodată, potrivit art. 85 alin. (2) din CM în caz de 

demisie a salariatului în legătură cu îngrijirea copilului până 

la vârsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, 

angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul 

redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se 

anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.  

Altfel spus, în cazul când salariatul demisionează in 

legătură cu îngrijirea copilului său in vârstă de până la 14 

ani (indifernt de numărul acestora: unu, doi ori mai mulţi) 

sau a copilului cu dizabilităţi (in vârstă de până la 18 ani), 

angajatorul este obligat să accepte demisia solicitantului în 

termenul redus (de pildă, 3 zile) indicat în cererea depusă şi 

înregistrată la unitate, la care se anexează documentul 

respectiv ce confirmă acest drept (în cazul dat, pot fi 

anexate copiile certificatelor de naştere ale ambilor copii în 

vârstă de până la 14 ani). 

Dacă angajatorul refuză să respecte cerinţele art. 85 alin. 

(2) din CM (enunţate mai sus), atunci salariatul, în temeiul 

art. 9 alin. (1) lit. g) şi 1) din CM, poate să apeleze la 

sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale, 

organele de jurisdicţie a muncii, precum şi să-şi apere prin 

metode neinterzise de lege drepturile sale de muncă şi 

propriile interese legitime, inclusiv prin depunerea unei 

plângeri la adresa Inspectoratului de Stat al Muncii (art. 

372 din CM) şi/sau prin înaintarea unei acţiuni în instanţa 

de judecată (art. 353 - 355 din CM).  




