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A vând în vedere această vulne -
ra bi litate inevitabilă a an ga ja -
to rului, legiuitorul a prevăzut

anumite mecanisme care, folosite în
con formitate cu prevederile legale, îi
con feră acestuia protecția necesară.
În acest sens, în conținutul contractului
individual de muncă pot fi cuprinse, pe
lângă prevederile minimale, esențiale,
pre văzute de lege, și alte clauze spe -
ci fice, negociate între părți. Codul
mun cii amintește, în acest sens, la
art. 20, cu titlu de exemplu, printre
alte le, clauza de neconcurență și cla -
u za de confidențialitate. Nimic nu în -
gră dește părțile să agreeze, ne -
gocieze și să cuprindă în contractul
individual de muncă și alte clauze
specifice, atât timp cât ele nu conțin
pre vederi contrare sau drepturi sub
ni ve lul minim stabilit prin acte nor ma -
tive ori prin contractele colective de
muncă aplicabile. 

Obligații pe durata
relațiilor de muncă
Atât timp cât contractul individual de

muncă este în vigoare, obligația sa la -
riatului de a nu-și concura propriul an -
gajator este cuprinsă în obligația de fi -
delitate a angajatului, prevăzută în mod
expres de art. 39 alin. (2) lit. d) din Codul
muncii. Salariatul este o bli gat ca, pe în -
treaga durată a con trac tului individual de
muncă (inclusiv pe durata suspen dă rii
acestuia), să se abțină de la orice act
sau fapt care ar putea contraveni inte -
reselor anga ja to ru lui său, fie că este
vorba de acte de concurență, sau de -
spre dezvă lu i rea unor informații con fi -
den țiale. Încăl ca rea acestei obligații poa -
te atrage răs punderea disciplinară și
patri mo ni ală a salariatului, în condițiile
pre văzute de Codul muncii și de re gle -
mentările interne aplicabile la nivelul an -
gajatorului. În acest sens, este reco -
man dat ca regulamentul intern să
pre vadă în mod expres interdicția desfă -
șu rării de către salariați de activități con -
 curente pe durata desfășurării rela ți ilor
de muncă, încălcarea acestei obli ga ții
de către salariat putând atrage des -
facerea disciplinară a contractului de

muncă și recuperarea întregului pre ju -
diciu de la salariatul în culpă (exis tența
și întinderea prejudiciului trebuind întot -
deauna dovedită de către an ga ja tor). 

Obligația de neconcurență pe
parcursul derulării relațiilor de muncă
revine fiecărui salariat și înce tea ză,
dacă părțile nu convin altfel, doar o
dată cu încetarea contractului indivi -
dual de muncă.

După încetarea
relațiilor de muncă
Pentru a se proteja de eventuale

acte de concurență ale unui salariat
după încetarea relațiilor de muncă, an -
ga jatorul poate negocia și include în
contractul individual de muncă o clau -
ză de neconcurență. Rațiunea aces tei
clauze este împiedicarea fos tu lui
salariat de a desfășura o activitate con -
 curentă cu cea desfășurată de fostul
angajator, după încetarea con trac tului
individual de muncă, în consi de rarea
cunoștințelor și informațiilor dobân dite
de salariat în exercitarea a tribu țiilor de
serviciu la fostul anga jator. 

Clauza de neconcurență este o
cla u ză specifică, aceasta putând fi ne -
go ciată și inclusă de părțile unui con -
tract individual de muncă în cuprinsul
acestuia, fie la semnarea contractului,
fie pe parcursul executării acestuia,
prin care salariatul este obligat ca, du -
pă încetarea relațiilor de muncă, să nu
presteze, în interes propriu sau al unui
terț, o activitate care se află în concu -
ren ță cu cea prestată la angajatorul
său, în schimbul unei indemnizații lu -
na re de neconcurență pe care anga -
ja torul se obligă să o plătească pe
toa tă perioada de neconcurență. 

Dintre clauzele enumerate de
Codul muncii, clauza de neconcurență
com portă o reglementare destul de
amă nunțită și strictă, justificată prin
aceea că limitează libertatea muncii,
un drept fundamental constituțional,
con sacrat de art. 41 din Constituția
Ro mâ niei. Ca atare, clauza de necon -
cu rență se constituie într-o excepție de
la principiul libertății muncii, prevăzut
de art. 3 din Codul muncii, conținutul

unei astfel de clauze trebuind să res -
pec te cu strictețe prevederile legale
în materie (art. 21-24 din Codul mun -
cii), prevederi care sunt de strictă inter -
pretare și aplicare.

Încheiere și efecte
Astfel, cum reiese din însăși defi ni -

ția ei, clauza de neconcurență poate fi
negociată și inclusă în relațiile de muncă
dintre părți la semnarea con trac tului
individual de muncă, sau poa te fi
agreată ulterior, prin semnarea unui act
adițional. În toate cazurile, ea pro duce
efecte după încetarea con trac tului
individual de muncă. În acest sens, este
important de menționat că această
clauză de neconcurență este o
convenție negociată și agreată de că -
 tre părți. Ca atare, ea va intra în vi goa -
re în mod automat la încetarea rela ți -
ilor de muncă, dacă angajatorul nu
pre vede în folosul său dreptul de a opta,
la încetarea relațiilor de muncă, pri vind
activarea la activarea sau nu a cla uzei
de neconcurență. În consecință, in clu -
de rea în contractul individual de mun -
că a unei clauze de neconcurență,
necon diționată de vreo manifestare ulte -
rioară de voință a angajatorului, naște,
la încetarea relațiilor de muncă, obli -
gația salariatului de a nu presta ac ti -
vități concurente cu cea des fă șu rată de
angajator și obligația celui din ur mă de
a plăti indemnizația de necon cu rență. 

Condiții de
valabilitate
Pentru a produce efecte, clauza

de neconcurență trebuie să înde pli -
neas că în mod cumulativ anumite con -
di ții expres prevăzute de lege: 

1. Clauza de neconcurență trebuie
să prevadă în mod concret activitățile
ce îi sunt interzise salariatului la data
încetării contractului individual de
muncă.

Pentru a îndeplini exigențele legii,
clauza de neconcurență trebuie să
pre vadă cât mai specific și detaliat
care sunt activitățile care îi sunt in ter -
zise salariatului. Exprimări generice

Pe parcursul relațiilor de muncă, salariații, în desfășurarea
atribuțiilor de serviciu, dobândesc, de multe ori, acces la
informații și cunoștințe sensibile, chiar esențiale pentru
activitatea derulată de angajator.

Obligația
de neconcurență
a salariaților

ale activităților interzise de genul „co -
merțul concurent la o societate con -
curentă” sau „toate activitățile similare
sau care concurează activitatea anga -
ja torului” nu îndeplinesc cerințele legii.
Finalitatea clauzei de neconcurență
este aceea ca salariatul să nu pres -
te ze, după încetarea contractului cu
actualul angajator, o activitate care se
află în concurență cu cea prestată la
acesta din urmă, iar nu să i se interzică
orice operațiune care nu presupune
des fășurarea de către fostul salariat
a unei activități, identificate prin acte
materiale și juridice, comparabilă cu
cea prestată în beneficiul fostului an -
ga jator. De exemplu, interzicerea do -
bândirii de acțiuni sau părți sociale la
societăți comerciale cu același obiect
de activitate cu cel al angajatorului
sau simpla contactare a unor per soa -
ne (clienți, furnizori, beneficiari, foști
colegi), necondiționată de desfășu ra -
rea unei activități concurente cu cea
des fășurată de angajator, nu repre -
zin tă o indicare suficient de concretă
a activităților interzise. Pe de altă
parte, indicarea concretă a activităților
interzise salariatului, eventual prin
raportare la atribuțiile acestuia din fișa
postului, poate constitui o modalitate
de descriere a activităților interzise
conformă cu cerințele legii. 

2. În cuprinsul clauzei de ne con -
cu rență, trebuie menționat cuantumul
indemnizației lunare de neconcurență.

Fiind deopotrivă o măsura de pro -
tecție a angajatorului și o măsură de
limitare a libertății muncii salariatului,
legea a instituit în sarcina angajatorului
obligația plății unei indemnizații lunare
pe durata clauzei de neconcurență. Va -
loarea indemnizației de neconcu ren ță
lunară poate fi negociată între părți,
dar nu poate fi mai mică de 50% din
me dia veniturilor salariale brute ale sa -
lariatului din ultimele 6 luni an te rioare
datei încetării contractului in dividual de
muncă. Dacă durata con tractului indi -
vidual de muncă a fost mai mică de 6
luni, valoarea minimă a indemnizației
se va raporta la media veniturilor sa -
la riale lunare brute cu ve nite sa la ria tu -
lui pe toată durata con tractului. 

Indemnizația lunară de necon cu -
ren ță nu este de natură salarială,
repre zintă o cheltuială deductibilă pen -
tru angajator și se impozitează la per -
soa na fizică beneficiară, potrivit legii. 

3. Clauza de neconcurență trebuie
să prevadă perioada pentru care
aceasta produce efecte.

Perioada maximă prevăzute de
lege în care clauza de neconcurență
poa te produce efecte este de 2 ani
de la data încetării contractului indi vi -
dual de muncă. Cu toate acestea,
clau za nu va produce efecte în ca zu -
rile de încetare de drept a contractului
in dividual de muncă, exceptând înce -

ta rea de drept la pensionare, la re in -
te grarea în funcția ocupată de salariat
a unei persoane concediate nelegal,
ca urmare a condamnării la exe cu ta -
rea unei pedepse privative de libertate,
la retragerea avizelor sau autorizațiilor
necesare exercitării profesiei ori la
data expirării termenului contractului
încheiat pe durată determinată. În
plus, clauza de neconcurență nu va
pro duce efecte dacă salariatul a fost
concediat de angajator pentru motive
care nu țin de persoana salariatului
(conform art. 65 și următoarele din
Codul muncii). 

4. În cuprinsul clauzei de necon -
cu rență, trebuie menționați terții în
favoarea cărora se interzice prestarea
activității de către salariat.

Scopul clauzei de neconcurență
este ca angajatul să nu presteze în nu -
me propriu sau în favoarea unor terți
o activitate concurentă cu cea des fă -
șurată de angajatorul său. Indicarea
ter ților trebuie să fie suficient de spe -
ci fică și clară ca să permită identifi ca -
rea acestora, chiar dacă nu sunt no -
mi nalizați în mod expres. Cu toate
acestea, sintagme cum ar fi „societăți
cu un obiect de activitate asemănător”
sau „orice persoană fizică sau juridică
des fășurând o activitate similară/com -
ple mentară/conexă activității anga ja -
to rului” nu îndeplinesc exigența impu -
să de lege, exprimarea fiind mult prea
generală. 

5. În cuprinsul clauzei de necon -
cu rență, trebuie indicată aria geo gra -
fică unde salariatul poate fi în reală
competiție cu angajatorul. 

Aria geografică unde salariatului
îi sunt interzise activitățile menționate
în clauza de neconcurență este un alt
element definitoriu al acestei clauze.
Angajatorul este cel care trebuie să
indice teritoriul unde salariatul său ar
putea să îi creeze o concurență reală.
În general, se consideră că indicarea
unor arii geografice ample, cum ar fi
întreg teritoriul României ori al altor
țări unde angajatorul își desfășoară
ac tivitatea, sunt indicații mult prea am -
ple și generice. O interdicție atât de
vastă echivalează, de cele mai multe
ori, cu o interzicere absolută a exer -
ci tă rii profesiei de către salariat, ceea
ce conduce la ineficacitatea clauzei

de neconcurență. Angajatorul trebuie
să aprecieze în mod concret și rezo -
na bil care este teritoriul unde pres ta -
rea de către salariat a unei activități
interzise prin clauza de neconcurență,
ar determina crearea unei situații de
con curență reală. O clauză de necon -
cu rență, concepută generic, prin ex -
tin derea interdicției, contrar dispozițiilor
art. 23 din Codul muncii, pe întreg te -
ritoriul României și la toți potențialii
an gajatori, determină lipsa ei de efica -
citate, nefiind aptă să producă efectele
urmărite.

Concluzii
Legea oferă angajatorului me ca -

nis mele necesare pentru a se proteja
îm potriva unor acte de concurență ale
unor salariați sau foști salariați. Astfel,
pe parcursul derulării relațiilor de mun -
că, încălcarea de către angajat a obli -
ga ției de fidelitate, care include și obli -
ga ția de neconcurență și cea de
con fidențialitate, va atrage, în condițiile
legii, răspunderea disciplinară și patri -
mo nială a salariatului. 

În plus, legiuitorul oferă angaja to -
ru lui mecanisme de protecție chiar și
du pă încetarea relațiilor de muncă,
îm potriva actelor de concurență ale
foș tilor salariați. Fiind, însă, vorba des -
pre o limitare a libertății muncii, clau -
za de neconcurență trebuie concepută
astfel încât să respecte proporțio na -
li tatea între scopul urmărit și limitările
im puse salariatului, exigență înde pli -
nită prin păstrarea unui echilibru între
situația juridică a fiecărei părți. Ca ata -
re, legiuitorul a impus angajatorului
obli gația redactării clare și precise a
con ținutului clauzei de neconcurență,
alături de obligația de plată a unei in -
dem nizații de neconcurență. Rămâne
la latitudinea angajatorului ca, anali -
zând sarcinile de serviciu și expunerea
fiecărui salariat, de obicei încadrat
într-o funcție cheie, să decidă dacă
ne gocierea și includerea în contractul
in dividual de muncă a unei clauze de
ne concurență este un act benefic pen -
tru viitorul afacerii sale. 

Cătălina SUCACIU
Partener JINGA & ASOCIAȚII 

catalina.sucaciu@ja.ro

Sancțiuni
În cazul unei clauze de neconcurență valabile și eficace, care este, însă,
încălcată de către salariat prin desfășurarea de activități interzise în folosul
unui terț indicat de angajator în cuprinsul clauzei și pe teritoriul restricționat,
angajatul va putea fi obligat de instanța de judecată la restituirea
indemnizației de neconcurență și la plata de daune interese către angajator,
corespunzătoare prejudiciului cauzat. În vederea recuperării prejudiciului,
angajatorul va trebui să dovedească atât existența, cât și întinderea lui,
inserarea unei valori prestabilite a despăgubirilor în clauza de neconcurență
nefiind suficientă pentru a obține plata necondiționată a acestora.


