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NEWSLETTER 33/2019
Nu uitați! Programarea concediului de odihnă pentru anul următor. Evaluarea profesională a salariaților.
Programarea concediului de odihnă pentru anul următor.
Codul Muncii stabilește că efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări care se face
pâna la sfarșitul anului calendaristic pentru anul următor.
Aceste programări pot fi colective sau individuale și sunt stabilite de angajator cu consultarea sindicatului,
sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, sau cu consultarea salariatului,
dacă ne referim la programările individuale.
Așadar angajatorii sunt obligați, dacă încă nu au realizat acestă programare, ca până la finalul acestei luni să
realizeze programarea concediului de odihnă pentru anul următor, pentru toți salariații și să o aducă la
cunoștința acestora.
La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele
aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului
bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal
ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual,
acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de
incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar
când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă
anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, precum şi în situaţia în care este in incapacitate
temporară de muncă, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul este obligat
să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care
salariatul nu la efectuat sau s-a aflat în concediu medical.
Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi
tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile
lucrătoare.
În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească
programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de
concediu neîntrerupt, mai prevede Codul Muncii.
De asemenea, potrivit prevederilor legale, salariatul este obligat să efectueze în natura concediul de odihnă în
perioada în care a fost programat.
Soluţia Codului Muncii pare justă de vreme ce scopul concediului de odihnă constă în refacerea forţei de
muncă, deci este necesară o corelare logică şi echitabilă între durata activităţii şi durata odihnei. De altfel,
legea stabileşte numărul zilelor de concediu având în vedere activitatea desfăşurată în cursul unui an
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calendaristic. Este şi motivul pentru care concediul trebuie, de regulă, efectuat în fiecare an şi în natură.
Sigur, sunt posibile şi excepţii având cauze de natură obiectivă așa cum am precizat mai sus.
Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi
mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada
respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni
anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.
Anexăm un model orientativ de programare anuală a concediilor de odihnă.

Evaluarea profesională a salariaților.
Evaluarea profesională este atât un drept cât și o obligație a angajatorilor, instituită prin Codul Muncii în
vigoare. Așadar, angajatorul are dreptul și obligația să stabilească obiectivele de performanță individuală,
precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.
Evaluarea performanțelor salariaților presupune că acest proces să fie formalizat într-o procedură de lucru
aliniată la specificul activității fiecărei companii și în limitele legislației în vigoare. O procedură de evaluare
corectă este definită de specialiștii în domeniul resurselor umane, care, împreuna cu managementul
companiei, armonizează, pe termen mediu și lung, activitățile derulate în cadrul companiei cu obiectivele
strategice ale acesteia.
Organigrama și fișa de post sunt principalele elemente de la care pornesc criteriile de evaluare. Criteriile de
evaluare sunt stipulate atât în contractul individual de muncă, cât și în Regulamentul Intern, conform
Codului Muncii.
Angajatul trebuie să fie informat de existența procedurii de evaluare, de criteriile de evaluare pe baza căruia
va fi evaluat, de perioada în care este evaluat, cine va fi evaluatorul, în momentul ofertării și semnării
contractului individual de muncă și de luare la cunoștință a Regulamentului Intern.
Evaluarea profesională este formalizată într-un document denumit fișa de evaluare care este semnată de
către toți participanții implicați în procesul de evaluare din partea angajatorului, cât și de angajat. Un
exemplar se înmânează salariatului și un exemplar se atașează la dosarul de personal.
Atenție! Legislația în vigoare nu impune termenul și perioadele evaluării în cadrul unui an calendaristic,
acestea sunt stabilite la nivelul angajatorului, cu respectarea informării salariaților.
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