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CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 
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Publicat în Monitorul Oficial nr 345 din data 18-05-2011  
Data intrării în vigoare 11-05-2019 

Articolul 45 
[ Doctrine]  

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, 
din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în 
interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, 
dar numai cu consimţământul scris al salariatului. 

Articolul 46 
[ Doctrine]  

Derogare în Alineatul (2) , ARTICOL UNIC LEGE nr. 211 din 25 iulie 2018 

Derogare în Alineatul (2) , ARTICOL UNIC LEGE nr. 211 din 25 iulie 2018 

(1) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 

(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce 
impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul 
ambelor părţi, din 6 în 6 luni. 

(3) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod 
excepţional şi pentru motive personale temeinice. 

(4) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la 
o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de 
muncă aplicabil. 

Articolul 47 
[ Doctrine] [ Comentarii reviste]  

(1) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus 
detaşarea. 

(2) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie 
de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul 
la care este detaşat. 

(3) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca 
angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate 
obligaţiile faţă de salariatul detaşat. 
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(4) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp 
toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a 
dispus detaşarea. 

(5) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), salariatul detaşat are dreptul 
de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta 
împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor 
neîndeplinite. 

http://www.legistm.ro
http://www.legistm.ro

