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Anexa 3a  
 

      LISTA SARCINILOR ŞI A RESPONSABILITĂŢILOR  
  

Denumire - Standard Ocupaţional  Expert legislația muncii 
Domeniul  Administratie și servicii publice 
Iniţiator  
(Numele 
Organizatiei/organizatiilor, date de 
contact: adresa, site, nr tel/fax, e-
mail…)  
 Numele specialistilor care 
elaboreaza tandardul Ocupational 
(nume, prenume, functia si locul de 
munca, date de contact: tel, e-
mail…)  

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, 
Bucuresti, sect 6, Str Drumul Taberei nr. 31, 
www.unelm.ro, 0722700432 
1) Bențe Corneliu, expert legislaţia muncii, Președinte 

UNELM, tel: 0722700432, cornelbente@gmail.com 
2) Ștefănescu Ana, Lect. Univ. dr. Universitatea Dunărea 

de Jos din Galați, ana@anastefanescu.ro  
3) Mihalache Anca, inspector de muncă, Inspecția 

muncii, anca_mihalache2005@yahoo.com  
4) Barbu Gabriela, avocat Baroul Iași, 

gabriela.barbu@barbu-asociatii.ro  
5) Popescu Roxana-Maria, expert legislația muncii, 

Bențe & Asociații, popescu.r26@gmail.com  
6) Bucur Adrian-Ionuț, expert legislaţia muncii, Benţe & 

Asociaţii, adrianbucur90@gmail.com  
 

VERIFICATOR PROFESIONAL  
(nume, prenume, date contact, loc de 
munca, functia)  

Prof. univ. dr. Țiclea Alexandru, avocat Baroul 
București,  Rector Universitatea Ecologică din București, 
alexandru_ticlea@yahoo.com 

           
SARCINI ŞI  RESPONSABILITĂŢI: 

 
1) aplica conceptele de bază și cunoaște terminologia specifică dreptului muncii și securității 

sociale 
2) aplica prevederile legale din domeniul muncii și securității sociale 
3) evaluează consecințele aplicării legislației muncii la nivelul angajatorului 
4) negociază contracte / acorduri colective 
5) negociază contracte individuale de muncă 
6) redactează contracte / acorduri colective și actele subsecvente acestora 
7) cunoaște condițiile de declarare a grevei 
8) cunoaște procedurile legale cu privire la grevă 
9) identifică formele tipice şi particulare ale contractelor individuale  de muncă 
10) identifică, redactează şi utilizează diverse tipuri de contracte individuale de muncă 
11) identifică și redactează clauzele speciale cuprinse în contractul individual de muncă 
12) identifică și remediază neconformitățile, erorile materiale sau omisiunile existente în 

conținutul actelor specifice raporturilor juridice de muncă / serviciu 
13) emite opinii în acord cu legislația în vigoare 
14) identifică cauzele ce atrag modificarea contractului individual de muncă 
15) identifică cauzele ce atrag suspendarea contractului individual de muncă 
16) analizează și aplică prevederile legale cu privire la timpul de muncă și a timpul liber al 
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salariaților 
17) identifică cauzele ce atrag încetarea contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de 

serviciu 
18) redactează actele specifice încetării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de 

serviciu 
19) identifică cauzele ce atrag concedierea 
20) înțelege cauzele reale și serioase de desființare a posturilor 
21) redactează actele specifice concedierii 
22) redactează regulamentul intern și aplică prevederile acestuia 
23) soluționează cererile sau reclamațiile salariaților 
24) identifică abaterile disciplinare 
25) conduce sedința de cercetare disciplinară 
26) asistă salariatul cercetat pe toată durata cercetării disciplinare 
27) propune aplicarea sancțiunilor disciplinare 
28) identifica existența unui prejudiciu și evaluează dimensiunea acestuia 
29) formulează cereri de recuperare a prejudiciilor 
30) redactează dispoziții de imputare și angajamente de plată în cazul funcționarilor publici 
31) identifică şi înţelege formele de răspundere contravențională și penală 
32) identifică conflictele de muncă 
33) analiză situațiile conflictuale 
34) alege modalităţile de soluţionare a conflictelor de muncă 
35) conduce sedința de conciliere a conflictelor de muncă 
36) propune soluții concrete de rezolvare amiabilă a conflictului 
37) emite opinii menite să ofere părților soluții legale de stingere a conflictului 
38) identifică instanțele competente material și teritorial să judece conflicte de muncă 
39) evaluează consecinţele aplicării regulamentelor , politicilor și procedurilor la nivelul 

angajatorului 
40) are capacitate de analiză și de organizare și normare a muncii 
41) are capacitate de proiectare/reproiectare a fișelor de post 
42) analizează și propune sisteme de salarizare și recompensare 
43) stabilește planurile de formare profesională la nivelul angajatorului 
44) stabilește criteriile și procedura de evaluare profesională a salariaților 
45) reprezintă extrajudiciar angajatorii în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității 

sociale 
46) cunoaște modul de exercitare a profesiei de expert legislația muncii 
Data avizării  
Semnatura  
Verificator Profesional  

 
 

 


