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Nr. 293/06.05.2020 
 

Către 
 

ORGANIZAȚIILE AFILIATE 
În atenția Doamnei/Domnului Președinte 

 
  

Stimați Colegi, 
 

 După cum, desigur, cunoașteți, încă de la suspendarea cursurilor în luna martie, au 
fost unități de învățământ și inspectorate școlare care au avansat ideea încheierii de acte 
adiționale la contractele individuale de muncă ale cadrelor didactice, pentru schimbarea 
locului și felului muncii – muncă de la domiciliu + telemuncă, prin aplicarea dispozițiilor art. 
108-110 din Codul muncii și ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de 
telemuncă. La momentul respectiv, au fost a transmise puncte de vedere, acolo unde ni s-a 
solicitat, prin care am arătat că nu se impune încheierea de acte adiționale, nefiind întrunite 
condițiile legale în acest sens, lămurindu-se astfel problema. 
 În prezent, ca urmare a apariției O.M.E.C. nr. 4135/2020 privind aprobarea 
INSTRUCŢIUNII pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ 
preuniversitar prin învăţare on-line – prin care se reglementează inclusiv actualizarea 
fişelor posturilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu atribuţii referitoare la 
activităţile de învăţare on-line – se acreditează din nou ideea încheierii unor acte adiționale, 
inclusiv retroactiv (respectiv din luna martie), pentru modificarea felului și locului muncii. 
 În cele ce urmează, vom arăta de ce nu trebuie încheiate acte adiționale la contractele 
individuale de muncă ale cadrelor didactice, pornind de la prevederile legale aplicabile în 
materie și având în vedere situația de fapt. Astfel: 
 

 I. Cursurile din unitățile de învățământ preuniversitar au fost suspendate în data de 11 
martie 2020. 
 Ulterior, prin Decretul nr. 195/2020, a fost instituită starea de urgență pe întreg 
teritoriul României, cu o durată de 30 de zile. La art. 49 din Anexa nr. 1 la Decret (Măsuri de 
primă urgență cu aplicabilitate directă), se stipulează: „Art. 49. Pe durata stării de urgenţă, 
cursurile din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ se suspendă.” 
 Prin Decretul nr. 240/2020, starea de urgență a fost prelungită cu încă 30 de zile, la art. 
77 și 78 din Anexa nr. 1 dispunậndu-se: 

„Art. 77. Pe durata stării de urgenţă, se suspendă toate activităţile didactice ce impun 
prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în unităţile şi instituţiile 
de învăţământ. 

Art. 78. Pe durata stării de urgenţă, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează, 
în măsura posibilităţilor, desfăşurarea de activităţi din planurile de învăţământ, în format 
online. Derularea acestor activităţi, precum şi modul de recuperare a elementelor care nu pot 
fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.” 

Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de organ al administrației publice centrale 
care coordonează și controlează sistemul național de învățământ, este cel care trebuie să 
stabilească modalitatea de desfășurare a activității la nivelul unităților de învățământ, sub 
toate aspectele.  

Ori, Ministerul Educației nu a emis niciun act administrativ cu caracter normative 
prin care să dispună încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă 



  
ale cadrelor didactice. Dacă Ministerul Educației ar fi intenționat să fie încheiate sute de mii 
de acte adiționale la contractele individuale de muncă, ar fi dispus acest lucru prin   
Instrucțiunea aprobată prin  OMEC nr. 4135/2020. Cum nu a făcut-o, rezumându-se doar la 
actualizarea fișelor postului, nu se pune problema încheierii de acte adiționale. 

 

II. Prestarea activităţii în regim de telemuncă se realizează numai în condițiile Legii nr. 
81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. Cităm din cuprinsul actului 
normativ: 

„Art. 2 În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi 
voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, 
în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; 

b) telesalariat - orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la lit. a). 
Art. 5 alin. (2) În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă conţine, 

în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, următoarele: a) precizarea expresă că salariatul 
lucrează în regim de telemuncă; b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară 
activitatea la un loc de muncă organizat de angajator; c) locul/locurile desfăşurării activităţii de 
telemuncă, convenite de părţi; d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să 
verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului; e) 
modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; f) responsabilităţile 
părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, 
inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate 
cu prevederile art. 7 şi 8; g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la 
locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le 
utilizează în activitatea sa, după caz; h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu 
privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau 
regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia 
telesalariatului de a respecta aceste prevederi; i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca 
telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se 
întâlni cu colegii în mod regulat; j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente 
activităţii în regim de telemuncă. 

Art. 7. Angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în 
muncă a telesalariatului: a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu 
excepţia cazului în care părţile convin altfel; b) să instaleze, să verifice şi să întreţină 
echipamentul de muncă necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel; c) să 
asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni 
de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor 
cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de 
telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi 
proceduri de lucru”. 

Deci, prestarea de către salariat a activității în forma telemuncă presupune o serie de 
obligații ale angajatorului – detaliate explicit în textul de lege – obligații pe care unitățile de 
învățământ nu le pot îndeplini. Acesta este și motivul pentru care, prin Decretul nr. 
240/2020 și prin O.M.E.C. nr. 4135/2020 s-a reglementat organizarea de către unităţile de 
învăţământ, pe durata stării de urgenţă, a desfăşurării de activităţi din planurile de învăţământ, 
în format on-line, doar în măsura posibilităţilor, urmând ca acestea să realizeze planuri de 
recuperare şi planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au 
putut participa, din motive obiective, la activităţile de învăţare on-line, ce vor fi aplicate imediat 
după reluarea cursurilor. 

Mai mult, la art. 5 alin. (2) sunt enumerate o serie de clauze care trebuie să se 
regăsească în mod obligatoriu în contracte și care, în situația dată, sunt imposibil a fi 
respectate [a se vedea, în acest sens, lit. d), f) și g)]. 



  
În consecință, apreciem că unităţile de învăţământ nu pot solicita cadrelor 

didactice consimţământul în vederea încheierii unor acte adiţionale la contractele 
individuale de muncă pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, nefiind 
întrunite condițiile Legii nr. 81/2018. 

 

III. Munca la domiciliu îşi are consacrarea legislativă în dispozițiile art. 108-110 din 
Codul muncii, dintre care le evidențiem pe cele ale art. 109, potrivit cărora: 

„Art. 109. Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă 
şi conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), următoarele: 

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu; 
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea 

salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului; 
c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după 

caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al 
produselor finite pe care le realizează.” 

Din textul mai sus citat, rezultă că, dacă am accepta ideea muncii desfăşurate la 
domiciliu, ar fi nevoie de încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, act 
care se supune rigorilor legislației în vigoare: 

1. încheiere în formă scrisă, cu acordul ambelor părți şi semnarea de către acestea – 
aceasta este o procedură nerealistă în acest moment și irealizabilă, prin raportare la 
ordonanțele militare care restricţionează circulația persoanelor, salariații în cauză 
nebeneficiind de adeverințe de la angajator pentru a se putea deplasa la unitățile de 
învățământ; 

2. înregistrare în Revisal cu cel puţin o zi anterior modificării [în conformitate cu 
prevederile art. 3 alin. (2) lit. e) si art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind 
Registrul general de evidenţă a salariaţilor]; nu se pune problema retroactivităţii actelor 
adiţionale. 

În consecință, şi sub aceste aspecte, nu se pune problema modificării contractelor 
individuale de muncă ale cadrelor didactice. 

 

IV. Actualizarea fişei postului nu presupune încheierea unui act adiţional: fişa 
postului este anexă la contractul individual de muncă şi este elaborată în conformitate cu fişa-
cadru aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Vă rugăm să observaţi că Instrucţiunea aprobată prin O.M.E.C. nr. 4135/2020 
prevede, în primul rând, obligaţia Ministerului Educaţiei de a actualiza „actele normative 
care reglementează fişa postului cadrelor didactice şi evaluarea acestora, incluzând atribuţii 
specifice şi indicatori de performanţă, referitori la proiectarea, realizarea şi evaluarea 
activităţilor de învăţare on-line” [art. 6 alin. (3)] şi abia apoi obligația unităților de a actualiza 
„fişele posturilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu atribuţii referitoare la 
activităţile de învăţare on-line” [art. 8 lit. l)]. 

În plus, aşa cum am arătat la pct. I, nicăieri în Instrucțiune nu se instituie 
obligativitatea pentru unităţile de învățământ să încheie acte adiționale. 

 

Pentru toate aceste considerente, în absenţa unor dispoziţii exprese ale Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi a modificării cadrului legislativ, apreciem că modificarea 
contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice care desfăşoară activitate de 
predare on-line este nu doar inoportună, ci şi lipsită de suport legal. 

 

Cu deosebită stimă, 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Marius Ovidiu NISTOR 
 

 
Elab. I.V., T.B.,S.M./04.2020 


