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Nevoia de adaptare rapidă a muncii la
realitățile actuale generate de pandemie

 
 
 

 
Telemuncă vs. Muncă la domiciliu

 



Telemunca
 

formă de organizare a muncii prin care salariatul, în
mod regulat și voluntar, îți îndeplinește atribuțiile
specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o
deține în alt loc decât locul de muncă organizat de

angajator, folosind tehnologia informațiilor și
comunicațiilor (utilizând internetul și telefonul)

 
Munca la domiciliu

 
formă de organizare a muncii prin care salariatul își
îndeplinește atribuțiile specifice funcției sale la domiciliul său,
(potrivit art. 87 din Codul civil, acolo unde acesta își are
locuința principală)

 
 

Sediu de reglementare: 
Titlul II, Capitolul IX din Codul Muncii

Sediul de reglementare:
Legea nr. 18/2018 privind reglementarea activității de

telemuncă

Se poate desfășura atât online cât și
offline?

Exclusiv domiciliul sau și reședința?



contracte atipice și diferite de contractul individual de muncă standard;
 
locul de muncă unde se desfășoară activitatea nu aparține angajatorului, ci este organizat de salariați;
 
munca poate fi prestată la domiciliul salariatului
 
clauze comune referitoare la locul de muncă, programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să
controleze/verifice activitatea salariatului, obligația de a asigura transportul la și de la locul desfășurării
activității salariale sau a materialelor etc.
 

Telesalariat 
Specializare strictă  ce se referă la procesarea, transformarea, manipularea și difuzarea informației
(analiști, programatori, informaticieni etc.)
 
 
 
Salariat la domiciliu
Sferă largă de angajați care utlizează, de regulă, mașini, utilaje, instalații mecanice, electrice etc

Deosebiri

Asemănări
 



Particularități ale desfășurării relațiilor de muncă în regim de telemuncă 
art. 5 din Legea 18/2018 privind telemunca
 
a) perioada și/sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la domiciliu sau la un loc de muncă
organizat de angajator cu indicarea lor;
 
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesariatului și modalitatea
concretă de realizare a controlului;
 
c) modalitatea de evidențiere a orelor de muncă;
 
d) responsabilitățile părților, inclusiv în materia securității și sănătății în muncă;
 
e) obligația angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozițiile din reglementările legale, din
contractul colectiv de muncă aplicabil și/sau regulamentul intern, în materia protecției datelor cu caracter
personal, precum și obligația telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 
f) condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activității în regim de telemuncă 
ex. costurile cu întreținerea echipamentului de muncă necesar prestării activității de către telesalariat, costurile
de electricitate suplimentare care s-ar putea naște din prestarea activității în regim de telemuncă etc
 
g) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaților și care asigură
acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat.
 
 

 



 

Modificarea unilaterală și temporară a locului și felului muncii în
contextul pandemiei COVID-19
 
art. 3 alin. (2) din Legea nr. 18/2018 
„refuzul salariatului de a consimți la prestarea activității în regim de telemuncă nu poate constitui
motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă și nu poate constitui motiv de
sancționare disciplinară a acestuia”
 
 
 
 
 
 
 
art. 48 din Codul muncii 
”angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fără consimțământul salariatului, și în
cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a
salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii”
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