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Cuprins: 
 

Accidente de muncă şi boli profesionale  

Ajutor de deces  

Ajutor de înmormântare  

Câştig salarial mediu brut  

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  

Concediere colectivă  

Concediere individuală  

Concediile pentru formare profesională  

Concediul de odihnă anual  

Concediul paternal  

Concediul şi indemnizaţia de maternitate  

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal  

Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului  

Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă  

Conflictele de muncă  

Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator  

Contractele colective de muncă  

Contractul de ucenicie la locul de muncă  

Contractul individual de muncă  

Contractul individual de muncă cu timp parţial  

Contractul individual de muncă pe durată determinată  

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate  

Contribuţia la asigurările sociale de stat  

Contribuţia asiguratorie pentru muncă  

Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale  

Deducerea personală  

Delegarea  

Demisia  

Detaşarea  

Detașarea transnațională a salariaților  

Dialogul social  

Diurna  

Durata timpului de muncă  

Executarea contractului individual de muncă  

Formarea profesională  

Greva  

Fumatul la locul de mună  

Indemnizaţia de neconcurenţă  

Indemnizaţia de şomaj  

Inspecţia Muncii  

Încetarea contractului individual de muncă  

Încetarea de drept a contractului individual de muncă  

Încheierea contractului individual de muncă  

Jurisdicţia muncii 

Medicina muncii  

Modificarea contractului individual de muncă  

Munca de noapte  

Munca la domiciliu  

Munca nedeclarată  

Munca prin agent de muncă temporară  

Munca suplimentară  
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Negocierea colectivă  

Norma de muncă  

Patronatul  

Pauza de masă şi repausul zilnic  

Pensia anticipată  

Pensia anticipată parţială  

Pensia de invaliditate 

Pensia de urmaş  

Pensia pentru limită de vârstă  

Pensiile facultative  

Pensiile private  

Pensionarea  

Persoanele cu handicap  

Plata salariului  

Poprirea din salariu  

Preavizul  

Protecția datelor cu caracter personal  

Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia  

Protecţia salariaţilor prin servicii medicale  

Răspunderea contravenţională  

Răspunderea disciplinară  

Răspunderea patrimonială  

Răspunderea penală  

Registrul general de evidenţă a salariaţilor  

Regulamentul intern  

Repausul săptămânal  

Repausuri periodice  

Reprezentanţii salariaţilor  

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată  

Salariul mediu anual în perioada 1938-1950  

Salariul minim pe ţară  

Sănătatea şi securitatea în muncă  

Sărbătorile legale  

Sindicatele  

Stimulentul de inserţie  

Suspendarea contractului individual de muncă  

Telemunca  

Tichetele cadou  

Tichetele de creşă  

Tichetele culturale  

Tichetele de masă  

Tichetele de vacanţă  

Timpul de muncă  

Timpul de odihnă  

Transferul întreprinderii  

Zilierii  

Vârste standard de pensionare stagii complete şi stagii minime de cotizare femei  

Vârste standard de pensionare stagii complete şi stagii minime de cotizare bărbaţi  

Vârste standard de pensionare stagii complete şi stagii minime de cotizare în specialitate, pentru cadrele 

militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale  


