
Obligaţiile salariaţilor conform codului 

muncii 
        În conformitate cu legislația în vigoare, drepturile și obligațiile salariatului 
sunt prevăzute în mod expres și, mai mult decât atât, salariatul nu poate 

renunța la drepturile sale recunoscute de lege, întrucât încălcarea acestei 
interdicții este lovită de nulitate. 
Potrivit prevederilor Codului Muncii, salariatului îi revin, în principal, următoarele 
obligaţii: 
 
• obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 

atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 
» Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligațiilor sale 
prevăzute în fișa de post poate constitui abatere disciplinară și poate atrage angajarea 
răspunderii disciplinare. Aceasta poate duce la desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă. 
 

• obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
» Disciplina muncii reprezintă totalitatea îndatoririlor asumate de salariați la încheierea 
contractului de muncă, prevăzute în actele normative, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil, în contractul individual de muncă, în regulamentul intern, precum și măsurile 
luate de angajator prin ordine scrise sau verbale, în exercitarea atribuțiilor sale de 
îndrumare și control. 

 
• obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în 
contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de 
muncă; 
» Din nou, nerespectarea acestora poate constitui abatere disciplinară, implicând toate 

consecințele acesteia. 
 
• obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
» Aceasta este îndatorirea salariatului de a urmări, în executarea muncii sale, 
interesele legitime ale angajatorului și de a se abține de la orice acțiune având ca scop 
sau efect afectarea acestor interese. Atenție! Obligația de fidelitate nu trebuie 

confundată cu clauza de neconcurență, care este reglementată în mod distinct în Codul 
Muncii și care, pentru a putea fi eficace, trebuie să îndeplinească anumite condiții 
speciale. 
 
• obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
 

• obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
» Aceasta se concretizează prin obligația salariaţilor de a nu dezvălui nicio informație 
care le-a fost adusă la cunoștință în cadrul activității lor. Atenție! Această obligație nu 
trebuie confundată cu clauza de confidențialitate, care, pentru a putea fi eficace, trebuie 
să îndeplinească condiții speciale prevăzute de Codul Muncii. 
• alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 

aplicabile. 
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