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NOTĂ DE INFORMARE 
privind punctul de vedere emis de Inspecția Muncii referitor la aplicarea prevederilor Codului 
Muncii în ceea ce privește contractele de muncă cu timp parțial și program de lucru distribuit 

inegal 
 
 
 
 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are ca obiect de activitate 
implementarea tehnică si financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în 
concordanță cu strategia și măsurile stabilite în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014 - 2020. Printre obiectivele AFIR se numără implementarea eficientă și corectă a măsurilor 
de finanțare, în acest sens fiind fundamentală respectarea cadrului legislativ european și 
național. 
 În acest context, pe parcursul implementării proiectelor PNDR 2014 – 2020 ai căror 
beneficiari sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL) autorizate de către DGDR – AM PNDR, a 
reieșit necesitatea clarificării anumitor aspecte legate de interpretarea prevederilor Legii nr. 
53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, din următoarele 
considerente: 

- pe lângă activitatea principală desfășurată prin submăsura 19.4 a PNDR 2014 – 2020, 
GAL-urile autorizate de către DGDR – AM PNDR pot avea calitatea de beneficiari ai mai 
multor submăsuri finanțate prin PNDR (ex.: 1.1, 1.2, 19.1, 19.2, 19.3); 

- de asemenea, există un număr semnificativ de cazuri în care GAL-urile au și calitatea 
de beneficiari ai altor programe operaționale (cu precădere, Programul Operațional 
Capital Uman); 

- pentru toate tipurile de proiecte menționate mai sus, GAL-urile pot încheia 
contracte de muncă cu angajați diferiți sau cu același angajat, pentru îndeplinirea 
sarcinilor specifice fiecărui proiect pentru care se acordă finanțare; 

- cu excepția submăsurii 19.4, majoritatea proiectelor menționat anterior nu vizează o 
activitate repetitivă, care să se desfășoare în același interval orar în fiecare zi/săptămână 
etc., fiind vizată și organizarea de evenimente, deplasări în spațiul rural pentru animare 
și promovare, participare la evenimente naționale sau internaționale cu dată și durată 
variabile; 

- având în vedere acest aspect, o mare parte a beneficiarilor intenționează să opteze 
pentru încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parțial și program de lucru 
distribuit inegal; 

- art. 103 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările 
ulterioare, definește salariatul cu fracțiune de normă ca fiind „salariatul al cărui număr 
de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior 
numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil”; 

- art. 105 din Codului Muncii stabilește următoarele: „(1) Contractul individual de 
muncă cu timp parțial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), 
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următoarele: a) durata muncii și repartizarea programului de lucru; b) condițiile în care 
se poate modifica programul de lucru; c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu 
excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. În situația în care într-un 
contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele prevăzute la 
alin. (1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.” 

- în conformitate cu prevederile art. 151 lit. d) din același act normativ, „primirea la 
muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor 
individuale de muncă cu timp parțial” reprezintă muncă nedeclarată. 

 GAL-urile au adus în repetate rânduri în atenția AFIR opinia conform căreia 
prevederile legislative sus-menționate sunt abuzive, apreciind că obligația de a stabili un 
program de lucru în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial și program inegal 
afectează dreptul la muncă al angajaților, întrucât tipologia proiectelor de servicii ar impune cel 
puțin încheierea săptămânală de acte adiționale, astfel încât programul din contract să coincidă 
cu perioada de desfășurare a activităților proiectului. 
 În acest context, pentru interpretarea corespunzătoare a prevederilor Codului 
Muncii iterate mai sus, AFIR a solicitat un punct de vedere din partea instituțiilor abilitate, 
respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale - în calitate de inițiator al Legii nr. 53/2003 și 
Inspecția Muncii - autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului în domeniile 
relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței. În cadrul solicitării de 
clarificări, AFIR a prezentat specificul proiectelor descrise anterior și a solicitat precizări cu 
privire la obligativitatea aplicării prevederilor legislative citate mai sus în cazul în care există o 
fluctuație semnificativă a programului de lucru, în funcție de organizarea activităților unui 
proiect. De asemenea, s-a solicitat un punct de vedere privind abordarea de urmat în scopul 
actualizării  programului de lucru a angajaților cu care s-au încheiat contracte individuale de 
muncă cu timp parțial și program de lucru distribuit inegal.  
 Redăm,  în cele ce urmează, punctul de vedere emis de Inspecția Muncii, comunicat 
către AFIR în data de 20.05.2021: 
 „Potrivit dispozițiilor art. 103 – 105 din legea nr. 53/2003 – Codul Muncii 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii pot încheia contracte 
individuale de muncă cu timp parțial cu salariați care să lucreze cu fracțiune de normă în baza 
unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, 
salariați al căror număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este 
inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. 
 Prevederile art. 105 alin. 1 lit. a și b, coroborate cu ale art. 118 din același act 
normativ nu exclud posibilitatea organizării timpului de muncă în mod inegal sau flexibil, 
condiția fiind ca acest program să fie prevăzut în contractul individual de muncă cu timp parțial. 
 În cazul unei „fluctuații semnificative” a programului de lucru, în scopul respectării 
dispozițiilor legale menționate, dar și ale art. 151 lit. d din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractele individuale de muncă cu timp 
parțial trebuie modificate corespunzător prin acte adiționale sau se poate face trimitere în 
cuprinsul lor la un document în care să fie prevăzut programul de lucru pe categorii de personal 
sau individual (spre exemplu, un grafic de lucru). 
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 Facem mențiunea că legea nu face distincție între contractele de muncă cu timp 
parțial în care programul de lucru este stabil și cele în care acesta se modifică. 
 De asemenea, facem precizare că lipsa mențiunilor privind programul de lucru cerute 
de lege în contractul individual de muncă cu timp parțial nu atrage nulitatea acestuia, dar în 
această situație contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă conform art. 105 
alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată, cu modificările și completările 
ulterioare”. 
 Informațiile comunicate de către Inspecția Muncii vin în sprijinul tuturor entităților 
juridice care implementează proiecte de tipul celor descrise în prezenta Notă, indiferent de 
sursa de finanțare, în cadrul PNDR 2014 – 2020 acestea fiind utile cu precădere beneficiarilor 
proiectelor de servicii și în mod deosebit GAL-urilor autorizate de către DGDR – AM PNDR, în 
scopul organizării activității cu respectarea prevederilor legislației naționale. 
 Subliniem faptul că AFIR nu are atribuții în stabilirea, dispunerea și aplicarea de 
sancțiuni specifice dreptului muncii. În cazul în care în cadrul controalelor tehnice efectuate de 
AFIR apar suspiciuni legate de încheierea necorespunzătoare a contractelor individuale de 
muncă, acestea pot fi aduse la cunoștința Inspecției Muncii, în vederea realizării controalelor 
care se impun. Eventualele nereguli constatate cu privire la aplicarea necorespunzătoare a 
prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare pot fi sancționate numai 
de către instituțiile abilitate. 


