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Contract colectiv de muncă Ia nivelul

SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN BE URGENŢĂ

“SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA

pentru perioada 2023-2025,

Li tcmeiul drepturilor garantatc dc Constituţia României, precum şi al art. 96 şi at 102 din Legea

nr. 367/2022 privind dialogul social şi al pct. 27 din anexa Ia H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de

activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Ia Nivel

de unitate între:

1. SPITALUL CLINIC JUI)EŢEAN BE URGENŢĂ “SF. APOSTOL AN]M{EI” CONSTANŢA;

2. Salariaţii, rcprezentaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, prin:

- SIN]MCATIJL SANITAS CONSTANŢA - filiala SPITAUJLUJ CLINIC JUDEŢEAN DE

URGENŢĂ “SF. ÂPOSTOL ANDREI” CONSTANŢA;

CAPITOLUL 1 Dispoziţii generate

Arti

(1) Părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă Ia nivel

de sector de activitate, se obligă să respecte prevederile acestuia.

(2) La încheierca contractului colectiv de muncă s-a avut în vcdcrc Iegislaţia în vigoare.

(3) Prezentul contract colectiv de muncă reprezintă izvor de drept.

(4) În sensul prezentului contract, termenul patron deseninează pe cel care angajează, denuniit în continuare

angajator:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrci” Constanţa reprezentat prin manager;

(5) in sensul prezentului contract, termenul de unitate desemnează:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa

(6) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecărui salariat, în

conformitate cu legislaţia internă şi în concordanţă cu convenţiilc internaţionale pe care România le-a

ratificat.

Art.2

Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop, în principal, stabilirea dreptuńlor minime garantate

salariaţiIor”~ř’ţiiIor corelative cu privire Ia:
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a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarca şi încctarea contractului individual de muncă,

conform lcgislaţiei în vigoare;

b) măsurile de sănătate şi sccuritate în muncă;

c) titnput de muncă şi timpul de odihnă;

d) alte măsuri de protecţie socială a salariaţilor, membri ai organizaţiei senmatare ale prezentului

contract colcctiv de muncă, şi acordarea de facilităţi acestora;

e) formarea şi perfecţionarca profesională;

f) drepturile organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă;

g) obligaţiile salariaţilor.

h) stabilirea modalităţii de acordare a sporurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3

(1) Ońce cerere de modificare a prezentului contract colectiv do muncă Ia nivel de unitate va face obiectul

unei fbi negocieri.

(2) Cererea se comunică în scris celorlalte părţi şi va cuprinde obiectul modificărilor.

(3) Cererile de modificarc vor fi depuse Ia scdiul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol

Andrei” Constanţa, care va transmite cererea către ceilalţi senmatari ai prezentului contract colectiv de

muncă.

(4) Negocierile cu privire Ia modificare vor putea începe după ccl mutt 15 zile lucrătoare de Ia data

comunicării, dar nu mai devreme de 48 de ore de Ia data solicitării acestei modificări.

(5) După depunerea cererii de modificare şi pe toată perioada negocierilor, angajatorul so obligă să nu

procedeze Ia desfaceri de contracte individuale do muncă pentru motive cc nu sunt imputabile salariaţilor.

(6) Contractul colectiv de muncă La nivel de unitate se prelungeşte tacit, o singură dată, pe o perioadă de 12

luni în cazul în care niciuna dintre părţile semnatare nu notifică cu 30 de zilc înainte de expirare intenţia de

a nu fi prelungit.

Art. 4

Modificările aduso contractului colectiv de muncă produc acclcaşi efccte ca şi contractul, de Ia data

înregistrării br La bispectoratul Tcritoriat de Muncă Constanţa. Modificărilc adusc contractului colectiv de

muncă sc consemnează într-un act adiţional semnat de toate părţile care au încheiat contractul. Actul

adiţional se transmitc în scris organului La care a fost înregistrat contractul colectiv de muncă şi tuturor

părţilor semnatare şi produce efecte do La data înrcgistrării acestuia în condiţiile prezentei legi sau de Ia o

dată uIte,~joară, potrjvit convenţiei părţilor.

IS ao~t~a~r
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Art.5

Suspondaroa şi/sau încetarea contractului coloctiv do muncă au be în condiţiilc logii.

Art6

(1) Aplicaroa provoderibor contractului colectiv do muncă so face potrivit provederibor logabo în vigoare, jar

interprotaroa conţinutului contractului coboctiv do muncă so realizoază prin consens.

(2) Dacă flu so roalizoază consensul, părţile so pot adrosa instanţelorjudccătoreşti.

Art?

Pă4ibo rocunose şi aplică principiilc fundamentabe ale dreptului muncii, drepturibe şi obligaţiibo părţibor

hind ürndamentate prin prozontul contract cobectiv do muncä.

Art8

(1) Contractele individualo do muncă flu vor putea provodoa drepturi sub bimitebe preväzuto în prezentul

contract colectiv do muncă Ia nivol do unitato.

(2) Parteneńi sociali convin ca salariaţii asupra carora so aplica provedorilo prezentului contract colectiv do

muncă inchoiat la nivel do imitate, dar care nu sunt mombrii do sindicat, numai cu acordul acostora sa

platoasca o cotizatie care să flu tie mai mică do 0,5% din salariul brut, dar care să flu depăşoască vaboarea

contribuţiei sindicabe.

(3) Acoastă contribuţie urmoază a forma un fond scparat utilizat pcntru pregătirea şi dosîaşurarea

negocierilor cobectivo, diabogului social, prccum şi în alto scopuri stabilito prin acordul părţilor. Modul do

administraro a fondului cďloctat so va stabili prin nogocioro întro angajator şi organizaţia sindicală

somnatară a prozontubui contract coboctiv do muncă.

(4) Prevederilo prezontului contract colectiv do muncă sunt miflime şi obligatorii pentru angajator.

Art. 9

Angajatorul osto obbigat să asiguro afişaroa contractului colectiv do muncă şi a oricăror altor comunicări Ia

locurilo convonito cu roprozontanţii Sindicatului SANITAS Constanţa Filiala Spitalului Clinic Judoţoan do

Urgonţă “Sf. Apostol Androi” Constanţa, semnatar al prozontului contract cobectiv do muncă, astfel încât

salariaţii să ia cunoştinţă do conţinutul său.

Art. 10

(1) Pentru soluţionaroa pe cab amiabibă a Iitigiibor intorvenite cu ocazia aplicării provoderibor prozontului

contract coboctiv do muncă, so va constitui comisia paritară Ia nivel do unitate.

(2) Componenţa, organizaroa şi funcţionarea comisioi so stabibesc conform anoxoi ur. 1.
~AN

C
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(3) Angajatorul şi sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv do muncă sunt obligaţi să se consulte

şi să so informeze reciproc în toate situaţiile referitoare Ia relaţiile do muncă.

(4) Consultarea şi informarea so vor desfăşura organizat în cadru] comisiilor paritare constituito Ia nivel de

unitate.

Art 11

(1) Declanşarea procedurii prevăzute Ia art. 10 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de

judecată de către persoana fizica care so consideră prejudiciata.

(2) Adoptarea unei hotărâri do către comisia do monitorizare împiedică sesizarea instanţei dejudecată, jar,

dacă sesizarea a avut bc, judecata încetează prin nelucrare.

Art. 12

(1) Reprezentanţii angajatorului şi cei ai organizaţiei sindicale semnatară a prezentului contract colectiv do

muncă, Ia sesizarea uneia dintre părţi, vor analiza Ia nivel do unitate modul în care sunt respectate

drepturile şi obligaţiile salariaţilor.

(2) in cazul constatării unor încăbcări ale legii şi ale prevederibor contractului colectiv do muncă, vor fi

sesizate Direcţia do Sănătate Publică Constanţa, Inspectoratul Teritorial do Muncă Constanţa, Miiťstenl

Sănătăţii, după caz, în vederea soluţionării.

Art. 13

(1) Drepturile sabariaţibor prevăzute în prezentub contract cobectiv do muncă nu pot să reprezinte cauza

reducerii abtor drepturi recunoscute anterjor, prin negocieri sau reglementări legabe.

(2) În situaţiibe în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv do muncă, intervin

reglementări legale mai favorabile, acestea vor face pane, do drept, din contract şi so vor aplica do dropt

salariaţilor.

Art. 14

(1) Părţile so obligă ca în perioada do executare a prezentului contract colectiv do muncă să nu promoveze

dispoziţii sau hotărâri a căror adoptare ar conduce Ia diminuarea drepturilor ce decurg din prezentul

contract colectiv do muncă.

(2) Părţile garantează respectarea prevederilor Legii privind dialogul social şi ale prezentului contract

cobectiv do muncă în cazul în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.

Art. 15

(1) Prezentul ci muncă este valabil timp de 24 luni, începând cu data înregistrării acestuia

la hspectoral că Constanţa. Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu
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zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabi]itatea acestuia se prelungeşte până Ia

încheierea unui non contract, dar nu mai mult de 12 luni.

(2) La cererea uncia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor modificări legislative, părţile vor

proceda Ia renegocierea unor clauze, după caz.

(3) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor drepturi şi obligaţii suplimentare ale

salariaţilor, prezentul contract colectiv de muncă va § pus în concordanţă cu rnodificările survenite în

contractul colectiv de muncă Ia nivel superior sau cu acordurile/înţelegerile încheiate Ia toate nivelurile.

(4) Până Ia finalizarea procedurilor prevăzute Ia aIm. (3) din prezentul articol aunt aplicabile de drept

prevederile legislaţiei în vigoare.

(5) Prezentul contract colectiv de muncă va Ii rnodificat corespunzător în cazul schimbării prevederilor

legale referitoare Ia organizarea şi tbncţionarea sindicatelor şi patronatelor reprezentaţive.

(6) La nivel de unitate, înainte de aprobarea bugetului vor avea bc consultări cu organizaţiile siridicale.

(7) Once clauză care presupune acordarea de dreptuni băneşti va fi negociată de părţile semnatare ale

prezentului contract, în vederea modifîcării şi evidenţienii corespunzătoare a bugetului destinat organizănii

şi lbncţionări.i unităţii.

CAPITOLIJŁ 2

I. Încheierea contraetului individual de muncă

Art. 16

(1) Dreptunile şi obligaţiile salariaţilor sum prevăzute în contractul individual de muncă, potnivit

prevederilor legale hi vigoare şi prevedenilor prezentului contract.

(2) Normativele de personal se elaborează Ia nivelul Ministerului Sănătăţii, cu acordul orgaiúzaţiilor

sindiea~e semnatare ale contractului colectiv de muncă Ia nivel de sector de activitate şi se aprobă prin

ordin al ministrului sănătăţü.

Art 17

(1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea

dreptunilor constituţionale ale salariatului şi potrivit prevederilor contractelor colective de muncă încheiate

la nivel de unitate.

(2) La angajare şi Ia stabilirea drepturilor individuale, angajatorii von asigura egalitatea de şanse şi

tratament pentru toţi salaniaţii, tană discniminăni directe sau indirecte, bazatc pe cnitenii de sex, onientare

sexuală, ~ţ~ristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică,

origine ĺ~ia[~i~4ti?$ic’ , situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă on activital



once alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaştenii, folosinţei sau

exercitănii dreptunilor decurgând din contractele colective de muncă. În acest sens, din comisiile de

angajare şi susţinere a concursunilor va face parte, în calitate de observator, cel puţin un reprezcntant al

sindicatului reprezentaţiv din unitate. Procedura privind egalitatea de şanse este cea prevăzută Ia anexa 7.

(3) Criteniile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin

al ministrului sanatatü, de comun acord en organizatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de

muncă Ia nivel de sector sanitar.

(4) Angajatorul se obligă să comunice salariaţilor şi reprezentanţilor sindicatelor senmatare ale prezentului

contractului colectiv de muncă, posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a br, cu ccl puţin 15 zile

calendaristice înaintea scoaterii br Ia concurs, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite prin lege.

(5) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin

aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate Ia ocuparea postului.

(6) În cazul apariţiei unor postuni vacante, salariaţii au dreptul să solicite conducerii unităţii redistribuirea

Ion pe aceste posturi, în concordanţă cu interesele unităţii, en cele proprii şi în condiţiile legii.

(7) Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face şi pnin transfer în condiţiile Iegii, dacă se

realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.

Art. 18

(I) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salaniat, se

obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică saujuridică, în schimbul

unei remuneraţii denumite salariu. Dc regulă forma de desfĘurare este contractul individual de muncă.

(2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine, sub sancţiunea nulităţii absolute, prevederi

contrare legii şi prezentului contract sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative şi prin ~

prezentul contract colectiv de muncă.

(3) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Pnin excepţie, contractul individual

de muncă se poate încheia şi pe durată determinată. La încheierea şi modificarea contraetului individual de

muncă salariatul poate Ii asistat de un reprezentant at sindicatului din care face parte, afiliat Ia organizatia

sindicală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de sector. Salariaţii vor fi informaţi de

responsabilii din cadrul serviciului resurse umane cu privire la dreptul de a fi asistati, la cerere, de catre un

reprezentant al organizaţiei sindicale din care fac parte, sindicat afiliat Ia organizatia sindicală semnatară a

contractului colectiv de muncă Ia nivel de sector. Salariaţii care nu fac parte dintr-un sindicat afiliat la o

organizaţie sindicală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de sector pot fi reprezentaţi de un

reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative la nivelul SC~ C-ta.

(4) Contractul individual de muncă se va încheia potnivit legii, în scris, în baza

muncă de Ia toate niý~ĺ~r~~Pva ctualizat anual, dacă este cazul.
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(5) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul

prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite on imorale.

(6) Contractul individual de muncă se înciieie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba

română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(7) În situaţia în care contractut individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost

încheiat ~C 0 durată nedeterrninată, jar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor

efectuate prin once alt mijloc de probă.

(8) Muncă prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă,

în specialitate, profesie şi în sectorut public de sănătate, în condiţiile legii.

(9) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de tnuncă, angajatorul are obtigaţia de a

informa persoana care solicită angajarea on, după caz, salariatul, cu privire Ia clauzele generale pe care

intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(10) Persoana selectată în vederea angajării on, după caz, salariatul va fi informat cu privire Ia cel puţin

următoarele elemente:

a) identitatea părţitor;

b) tocul de muncă sau, în lipsa unui bc de muncă fix, posibititatea ca satariatul să muncească în diverse

locuri;

c) sediul sau, după caz, domiciliut angajatorului;

d) funcţialocupaţia conform specificaţiei Ctasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi

atribuţiile postutui;

e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile Ia nivelul angajatorului;

f) ńscurile specifice postului;

g) data de Ia care contractul urmează să îşi producă efectete;

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară,

durata acestuia;

i) durata concediutui de odihnă Ia care salariatul are dreptul;

j) condiţiile de acordare a preavizutui de către părţile contractante şi durata acestuia;

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale venituribor salariate, precum şi periodicitatea plăţii

salariului la care salariatul are dreptul;

1) durata~în ore/zi şi ore/săptămână;

m) indicarea,~traôtatW~t6lectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salarial
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n) durata perioadei dc probă, după caz.

o) regulamentul intern aplicabil.

(11) Elernentele din informarea prevăzută Ia aIm. (10) trebuic să se rcgăscască şi în conţinutul contractului

individual de rnuncă.

(12) Once modificare a unuia dintre elementele prevăzute Ia aIm. (10) în timpul executării contractului

individual de muncă impune încheierea unui act adiţional Ia contract, într-un termen de 20 zile de Ia data

încunoştinţării în scris a salaniatului.

(13) Cu privire la informaţiile fürnizate salariatuiui, prealabil închcicrii contractului individual de muncă,

între părţi poate intcrveni un contract de confidenţialitate.

(14) În situaţia în care angajatorul nu îşi executä obligaţia de informare, salariatu] este în drept să sesizeze,

în tennen de 30 de zile de Ia data neîndeplinirii acestci obligaţii, instanţajudccătorească competentă şi să ~

solicite dcspăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care I-a suferit ca urmare a neexecutării de către ‘~

angajator a obligaţiei de informare.

(15) h1 afăra clauzelor generale prevăzute Ia aIm. (10), între părţi pot Ii negociate şi cuprinsc în contractul

individual de muncă şi alte clauze specifice, în condiţiile lcgii.

(16) Sunt considerate clauze specifice, rară ca enumerarea să fie limitativă:

a) clauza cu pnivire Ia formarca profesională;

b) clauza de neconcurcnţă;

c) clauza de mobilitate;

d) clauza de confidenţialitate.

(17) Informaţiilc cerute, sub once formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia

veniűcănii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa

postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.

(18) Angajatorul poate cere informaţii în Iegătură cu persoana care solicită angajarea de Ia fo$ii săi

angajatori, dar numai cu privire Ia hrncţiile îndeplinite şi Ia durata angajării şi numai cu încunoştinţarea

prealabilă a cclui în cauză cu respectarea prevedenilor legale referitoare Ia protecţia datelor cu caracter

personal.

(19) Atât în contractul individual de muncă cât şi în REVISAL vor ti înregistrate toate sporurile cu caracter

permanent sau cele a căror cuantum este cunoscut.

Art. 19

(1) Încadrarea sa se face numai prin concurs, exanien sau transfer, după caz.
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(2) Posturilo vacanto oxistonto în statul do funcţii vor 11 scoaso Ia concurs, în raport cu nocosităţilo fiecărei

soctii din cadrul SCJU Constanţa, Cu consultaroa scrisă a sindicatului semnatar al prozontului contract

coloctiv de muncă, cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea scoatorii br Ia concurs. Tn situaţia în care

sindicatul somnatar formuboază obiocţiuni cu priviro la acoastă decizic, conduccroa unităţii va domara

consultări cu roprezontanţii sindicatului sennatar in legătura cu problomolo sosizato.

(3) Tn cazul în care Ia concursul organizat în vodoroa ocupării unui post vacant nu s-au prozontat mai mulţi

candidaţi, încadrarea în muncă so face prin examen.

Art. 20

(1) Pentru verificarea aptitudinibor salariatului, Ia închoiorca contractului individual do muncă so stabileşto

o porioadă do probă do 90 do zibo calondaristico pontru funcţiibe do execuţio şi do 120 do zile calondaristico

pontru funcţiilo do conducoro.

11) nerospoctarea porioadoi do proM duco Ia nulitatoa absolută a contractului individual do muncă.

(2) Tn situaţia reangajarii unor porsoano care au lucrat antorior in cadrul SCSU Constanţa, în cadrul acoloiaşi

soctii, Ia cororea scrisă a ~ofhlui do socţio, so poato ronunţa la perioada dc probă.

(3) Verificarea aptitudinilor profesionalo Ia încadraroa porsoanobor cu handicap so roalizoază oxclusiv

printr-o porioadă do probă do maximum 30 do zilo calondaristice.

(4) Pe durata perioadei do probă salariatul so bucură do toato drepturibe şi are toato obligaţiilo provăzuto în

bogislaţia muncii, în contractul coloctiv do muncă aplicabil, în regulamontul intern, precurn şi în contractul

individual do muncă.

(5) Pe durata exocutării unui contract individual do muncă nu poate Ii stabilită docât o singură porioadă do

probă.

(6) Prin excepţio, salariatul poato Ii supus Ia o nouă porioadă do probă în situaţia în care acosta dobutează Ia

acelaşi angajator într-o nouă funcţio sau profesio on urmează să prostozo activitatea într-un bc do muncă cu

condiţii grelo, vătămătoare sau pericuboase, Cu consultarea organizaţioi sindicalo reprezontativă din unitato

somnatară a prozontului contract coloctiv do muncă.

(7) Porioada do probă constituic vechime în muneă.

(8) Angajaroa succosivă a mai mult do 3 porsoano p0 porioade do proM pontru acolaşi post osto interzisă,

într-un interval do maxim 12 luni.

Art. 21

(1) Orico salariat aro droptui do a munci la angajatori diferiţi sau Ia acolaşi angajator, in baza unor contracte

individuabo do ţ ~i~e&oficiind do sabariul corespunzător pentru fiocaro dintre acestea.
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(2) Fac excepţie de Ia prevederile aIm. (1) situaţmile în care prin lege sunt prevăzute incompatibilităţi pentru

cumulul de funcţii.

Art. 22

(1) Îxi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andre?’ Constanţa, încheierca unui contract

individual de muncă cu timp parţial se face cu prioritate, prin cumul de funcţii, Cu salariaţii cu contract

individual de muncă pe perioadă nedeterminată dc Ia locul de muncă respectiv sau din unitate.

(2) La încheierea contractului individual de muncă cu timp paijial, salariatul va Ii asistat de liderul

sindicatului seinnatar al prezentului contract colectiv de muncă, pentru membrii de sindicat, iar pentru

nemembrii de sindicat, Ia cerere.

(3) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor de specialitate medico-sanitară, care nu au

putut ft ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din acceaşi unitate şi numai în

condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător ňincţiei de bază. În (~
astfel de situaţii programul funcţiei cumulate nu poate fi considerat muncă suplimentară.

Art. 23

Angajarea eu contract individual de muncă pentru activităţi de îngrijire Ia domiciliul pacientului se face

prin concurs/examen Tn condiţiile legii.

Art. 24

Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi potrivit legii prin contract individual de muncă cu consultarea

scrisă a sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

Art. 25

(1) Contractul individual de muncă nu poate 5 desfăcut din iniţiativa celui care angajează Tn niciunul din

cazurile care dau dreptul persoanelor Ia ajutorul de şomaj, fără acordul sons al reprezentanţilor

organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, în ceea ce priveşte protecţia

socială a salariaţilor.

(2) În cazul absenţei acordului scris al părţii sindicale, organul ierarhic superior celui care angajează este

obligat să asigure continuarca raporturilor juridice de muncă prin redistribuire în aceeaşi localitate sau

judeţ, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit Iegii.

(3) h~ situaţia în care din motive justificate nu este posibilă aplicarea prevederilor aIm. (2) din prezentul

articol, desfacerea contractului individual de muncă se va face ţinând cont de criteriile stabilite prin art. 133

din prezentul cowat coieętiv de munca.
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Art. 26

(1) Contractul individual de rnuncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde obligatoriu elementele

prevăzute în ariexa nr. 2 Ia prezentul contract colectiv do muncă.

H. Executarea coutraetului individual de muncă

Art. 27

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile do muncă dintre angajator şi salariat so stabilesc, potrivit legii, prin

negociere şi sunt stipulate în cadrul prezentułui contract colectiv do muncă şi în contractele individuale do

muncă.

Art. 28

(1) Salariaţii nu pot renunţa Ia drepturile ce Jo sunt recunoscute prin loge şi prezentul contract colectiv do

muncă.

(2) Once tranzacţio prin care se urmăreşte renunţarea Ia drepturile salariaţilor prevăzute do loge şi do

prezentul contract colectiv do muncă sau limitarea acestor drepturi osto lovită de nulitate.

Art. 29

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) la salanizare pentru muncă depusă;

b) Ia repaus zilnic şi săptămânal;

c) Ia concediu do odihnă anual şi concediu suplimentar, corespunzător locului do muncă;

d) Ia egalitate de şanse şi de tratamont;

e) Ia deninitate în muncă;

~ Ia securitate şi sănătate în muncă;

g) Ia acces Ia formarea profosională;

h) Ia informare şi consultare;

i) do a lua parte Ia doterminarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a modiului do muncă;

j) Ia protocţie în caz do concediere;

k) Ia negociere colectivă şi individuală;

I) do a participa Ia acţiuni colectivo;

m) do a~a Ia un sindicat;
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n) să tie informat despre once modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, salarizare,

timpul de muncă şi timpul de odihnă;

o) să tie informat de once modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare Ia locul său de muncă;

p) să flu se supună niciunei încercări de subordonare din partea altei persoane decât cea a şefului direct;

q) să-şi informeze şeful direct de once încercare de îneălcare a drepturilor sale;

r) să refine once alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de rnuncă sau în

fişa postului, dacă el eonsideră că acele sarcini nu corespund pregătirii profesionale sau sarcinilor profesiei

sale;

s) să informeze angajatorul de once încercare de încălcare a sarcinilor de serviciu de către şeful direct şi

de once încercare de stabilire a unei relaţii de subordonare de către altă persoană decât a şefului său direct;

t) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării

drepturilor sale;

u) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este peniclitat locul de muncă,

felul muncii, salariul sau alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în legislaţia în vigoare;

v) să-i tie evaluate în mod obiectiv perfonmanţele profesionale;

w) dreptul de a sesiza cu bună-credinţă cu privire Ia once faptă care presupune o încălcare a legii, a

deontologiei profesionale ~au a prineipiilor bunei administrăni, eficienţei, eficacităţii, eeonomicităţii şi

transparenţei, potrivit legii.

x) alte drepturi prevăzute de lege.

z) dreptul de a solicita treeerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă

şi-a încheiat penioada de probă şi are o vechime de ccl puţin 6 luni Ia acelaşi angajator;

(2) Salaniatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) de a îndeplini atnibuţiile cc îi revin conform ňşei postului;

b) de a respecta disciplina muncH;

c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractele colective de muncă aplicabile,

preeum şi în contractul individual de muneă;

d) de tidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

e) de a nespecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

f) de a respecta secretul de serviciu;

g) să flu execute nici g_sarcină ce-i depăşeşte cadrul fişei postului şi competenţelor
-pregatirn profesionaleĽ~.≥~

C
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h) să flu facă uz de calităţi neconforme cu postul po care a fost angajat sau cu progătiroa dobândită;

i) să flu încorco să stabilească relaţii de subordonare cu cologii do Ia locul său do muncă, allele decât celo

cuprinse în fişa postului;

j) să rospocte clauza do confidenţialitato dintro ol şi angajator.

k) persorialul medical sau nemedical din unităţile sanitare are obligaţia do a nu supune pacientul nici Unei

formo do presiune pontru a-I determina po acesta să il rocompensozo altfof decât prevăd reglomontările do

plată legale din cadrul unităţii respective.

I) alte obligaţii prevăzute do loge.

Art. 30

(1) Angajatorul are, în principal, următoarele dropturi:
pľ~

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

b) să stabilească, prin fişa postului, atribuţiile fiecărui salariat, care se pot moditica în funcţie de sarcinile

noi intorvenito p0 parcursul derulării contractului, decurgând din dispoziţii legate noi sau din nocosităţilo do

armonizaro a Iegislaţiei Cu cea comunitară;

c) să dea dispoziţii cu caractor obligatoriu pentru salariat, sub rezorva logalităţii for;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor do sorviciu;

o) să constate săvârşirea abaterilor diseiptinare şi să aplieo sancţiunile corospunzătoaro, potrivit legii,

contractolor colective de muneă aplicabile şi regulamentului intern; conform procedurii do cercetare

disciplinară provăzută în anexa fir. 8 Ia prozentul contract.

f) să exercite eontrolut asupra sesizărilor salariaţilor şi/sau organizaţiilor sindicale din unitate.

g) să so asociezo cu alţi afigajatori, reprozentanţi ai unor unităţi simitare din sănătate pentru constituirea

unoi asoeiaţii a angajatoritor;

h) să stabiloască obiectivolo do performanţă individuală, procum şi criteriile de evaluare a realizării

acestora, cu consultaroa sindicatelor roprozontaţive la nivel de unitate.

(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarelo obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor do muneă şi asupra otomentelor care privesc desraşuraroa

relaţiilor do muncă;

b) să asiguro permanent condiţiilo tehnice şi organizatoriee avuto în vodero Ia elaborarea normativolor do

personal şi condiţiile corespunzătoare do muncă;

c) să acordo salariaţilor toato drepturilo cc docurg din lege, din contractele colective do

şi din contract~’~~YaIt~do muncă;
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d) să comunice eel puţin o dată pe an salariaţilor situaţia economică şi Iinaneiară a unităţii;

e) să se consulte cu sindicatul semnatar al prezentului contract în privinţa deciziilor suseeptibile să

afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

h) să elibereze, Ia cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

j) să informeze reprezentanţii sindicatelor afiliate in federaţiile sindicale semnatare ale prezentului

contract asupra tuturor măsurilor administrative pe care urmează să le aplice;

k) să asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariaţilor;

I) să se consulte, cu organizaţia sindieală reprezentaţivă Ia nivel de unitate în ceea ce priveşte necesitatea

şi oportunitatea angajărilor de personal;

m) să se consulte cu organizaţia sindicală reprezentaţivă şi organizaţia profesională corespunzătoare în

ceea ce priveşte modalităţile de satisfacere a necesităţii perfecţionării personalului;

n) să dea curs sesizărilor salariaţilor şi/sau organizaţiei sindicale din unitate;

o) să efectueze auditul timpului de muneă pentru fiecare be de muncă.

p) să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de Ia primirea solicitării salariatului, prevăzută Ia

art. 29 aim, lit z)

III. Modificarea contraetului individual de muncă

Art. 31

(I) Contractul individual de muncă poate fi modifleat numai prin acordul părţilor.

(2) Cu titlu de excepţie, modiňcarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în

eazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul contract şi de legislaţia în vigoare.

(3) Modificarea contraetului individual de muncă se referă Ia oricare dintre următoarele elemente:

a) durata eontraetului;

b) bocul muneii;

c) felul muncii;

d) condiţiile de muncă;
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e) saiańul;

f) timpul de muncă şi timpui dc odihnă.

Art. 32

(1) Delegarea sau detaşarca saiariaţitor se face în condiţiiie stabitite de lege şi dc prezentul contract coiectiv

de muncă astfel:

a) angajatorul are obligaţia de a consulta reprezentanţii organizaţiiior sindicale sennatare ale prezentului

contract cotectiv de muncă, în legătură cu detaşarea în aită unitate a oricărui salariat care face parte din

respectivul sindicat;

b) satariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul säu numai în mod excepţional şi pentru motive

personaic temeinicc;

c) în situaţia în care un salariat, membru de sindicat, refuză detaşarea dispusă, acesta are dreptul de a

solicita sprijinul organizaţiei sindicale din care face parte pentni a-i susţine în faţa angajatorutui;

d) pe perioada detaşării saiariatut are dreptui să primească din partea angajatorutui Ia care s-a dispus

detaşarea contravaloarea tuturor cheituielilor de transport şi cazare în condiţiiie legii;

e) PC perioada detaşării salariatul păstrează caiitatea de membru ai sindicatuiui din care făcea parte

înainte de detaşare, cu toate drepturiie şi obiigaţiile corelative;

f) pe perioada detaşării angajatorui ia care s-a dispus detaşarea va achita în contul sindicatuiui din care

provine salariatui toate datoriiie legate de cotizaţia acestuia, Ia cererea sindicatuiui at cărui membru este, cu

dovada acordului angajatului.

(2) în cazurile concrete rezultate din aplicarea reformei in domeniul sanatatii la nivelul unitatilor,

redistribuirca salariatilor se va realiza cu consultarea sindicatelor senmatare a prezentului contract.

(3) Pe perioada delegării, atunci când aceasta se derulează în aită localitate decât cea de domiciliu a

salariatului şi/sau în aită locahtate decât sediut central al angajatorului, angajatorui va suporta toate

cheltuielile de transport ale salariatului şi indemnizaţia de deplasare, potrivit iegii şi contractului coiectiv de

muncă aplicabil.

(4) În cazut reorganizării sau desfiinţării unor sectii exterioare, sectii, compartimente, personaiui va fi

preluat în mntregime de noile sectii exterioare, sectii, compartimente create sau redistribuit în ode mai

apropiate sectii exterioare, sectii, compartimente faţă de re~edinţa fiecărui saiariat.

Art. 33

(1) Ángajatorui poate modifica temporar iocul şi feiui muncii, fără consimţământui saiariatului, cu tittu de

sancţiune disciplinară sau în cazui unor situaţii de forţă majoră respectiv, în caz de război, catastrofe sau

pericol de~incendii, inundaţii, cutremure, epidemii, invazii de animaic sau ii
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general, în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului

populaţiei on ale unci părţi a acesteia.

(2) Totodată, angajatorul poate modifica temporar locul muncii, fără consimţământul salariatului, ca

măsură de protecţie a salariatului sau în cazul activităţilor impuse de autorităţile publice in incinta sau în

afara sediului angajatorului, în înţelesul prevederilor art. 4 aIm. (3) din Codul Muncii.

W. Suspendarea contractului individual de muncă

Art. 34

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin

actul unilateral al uneia dintre părţi.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat

şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

(3) Îii cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe

durata suspendärii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.

(4) De ňecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului individual de muncă intervine o

cauză de încetare de drept a acestuia, cauza de încetare de drept prevalează.

(5) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legăt’iră cu

încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor

în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Art. 35

(1) La suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, locul de muncă se păstrează,

iar pe locul astfel vacantat unitatea poate angaja altă persoană cu contract de muncă pe perioadă

determinată.

(2) În cazul în care suspendarea contractului individual de muncă intervine din iniţiativa salariatului pentru

formare profesională sau prin acordul părţilor, angajatorul va informa în scris reprezentanţii organizaţiei

sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, iar perioada pentru care se solicită

suspendarea contractului individual de muncă va fi respectată întocmai, salariatul neavand dreptul sa

solicite incetarca suspeudarii contractului individual de muncă inainte de implinirea termenului pentru care

a fost dispusa suspendarea.

(3) Prin excepţie de Ia prevederile aIm. 2 de mai sus, solicitarea salariatului de încetare a suspendării

contractului individual de muncă mai inainte de împlinirea termenului pentru care a fost dispusă

suspendarea, poate II aprob.at~umai in cazul in care postul pe care acesta este încadrat este vacant Ia

momentul formu~~i~~’
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(4) In cazul revonirii salariatului Ia locul de muncă după expirarea porioadei de suspendare în cazurile

menţionate Ia aliniatul precedent, angajatorul va inforrna în scris organizaţia sindicală somnatară a

prezentului contract colectiv de rnuncă.

Art. 36

(1) Pentru suspendarea contractului individual de muncă din initiaţiva angajatorului esto necesară

consultarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale semnatară a prezentului contract coloctiv de muncă.

În cazul în care contractul individual do muncă este suspendat din initiaţiva angajatorului, in condiţiilo legii

sau in cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, tară încetarea raporturilor do muncă, pentru

motive economice, tehnologice, structuralo sau similare, este nocosară consultarea reprezentanţilor

sindicatului somnatar.

(2) În cazul în care salariatul membru de sindicat so găseşte în situaţia cercetării disciplinare, angajatorul,

are obligaţia do a informa, permanent reprezentanţii organizaţiei sindicalo semnatară a prezentului contract

colectiv de muncă de stadiul corcotărilor, precum şi concluziile comisiei de disciplină.

Art. 37

(1) Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarclc situaţii:

a) concediu do matemitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară do muncă;

c) carantină;

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative on judecătoroşti, pe toată durata

mandatului;

e) îndepliniroa unei funcţii do conducere salarizate în sindicat;

I) forţă majoră;

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, in condiţiilo Codului do procedură penală;

h) de la data expirării porioadoi pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile on atestările necesare pontru

oxorcitarea profesioi. Dacă în termen do 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiilo on atestările

nocesare pentru exercitarea profosiei, contractul individual do muncă încetează do drept;

i) în alto cazuri expros prevăzute do lege.

(2) Pc perioada suspendării do dropt a contractolor individuale de muncă, posturile vacantate temporar pot

scoase la concurs, cu avizul consultativ al sindicatului reprezentaţiv Ia nivol do unitato, cc se va acorda in

termen do 3
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ArŁ38

(1) Contractul individual de muncă poate Ii suspendat din iniţiativa salariatului, în unnătoarele situaţii;

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă dc până Ia 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până Ia

implinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirca copilului bolnav în vârstă de până Ia 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap,

pentru afecţiuni intercurente, până Ia implinirea vârstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională;

e) exercitarea unor funcţii elective in cadrul organizaţiilor sindicale şi profesionale constituite Ia nivcl

central, regional sau local, pe toată durata mandatului;

f) participarea Ia grcvă.

g) concediu dc acomodare.

(2) Contractul individual de muncă poate Ii suspendat in situaţia abscnţclor nemotivate ale salariatului,

urmând ca prin regulamentul intern să tie stabilită limita maximă a acestora.

(3) Posturile temporar vacantate conform alin.(1) pot Ii scoase la concurs cu avizul consultativ al

reprezentanţilor sindicatului rcprezentativ Ia nivel de unitate cc se va acorda in termen de 3 zile lucrătoare.

(4) Salariaţii din unităţile bugetare au dreptul Ia concedii tără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi

90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in instituţiile de învăţământ

superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă,

pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;

b) susţinerea examenului de admitere Ia doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, in

cazul salariaţilor care nu beneticiază de burse de doctorat;

c) prezentare la concurs in vederea ocupării unui post în altă unitate.

(5) Salariaţii au dreptul Ia concedii fără plată, fără limita prevăzută Ia aIm. (1), in următoarele situaţii:

a) îngrijirea copilului bolnav in vârstă de peste 3 ani, in perioada indicată în certificatul medical; de

acest drept beneticiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru

aeeleaşi motive, de concediu tără plată;

b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă ccl în cauză nu

are dreptul, potri’~~~1?wąndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru

~ ‘
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însoţirea soţzlui sau, după caz, a soţiei on a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât

aceştia se află Ia tratament în străinătate -, in ambele situaţii cu avizul obligatoriu a! Ministerului Sănătäţii.

(6) Concediile tară plată acordate în condiţiile aim. (4) lit, a) nu afectează vechirnea în muncă

(7) Drepturile dobândite de salariat anterior mornentului acordării concediilor prevăzute Ia aIm. (1) şi a

concediului de ingrijitor prevazut Ia art. 130 on absentärii de Ia locul de muncă în condiţiile prevăzute Ia

art. 131 se rnenţin pe toată durata concediu]ui, respectiv a perioadei de absenţă.

Art. 39

(1) Contractul individual de muncă poate f’i suspendat din iniţiativa angajatorului in următoarele situaţii:

a) în cazul în care salariatul a fost trimis in judecată pentru fapte penale incompatibile en funcţia

deţinută, până Ia rămânerea definitivă a hotărâriijudecătoreşti;

b) in cazul întreruperii san reducerii temporare, f~ră încetarea raportului de muncă, în special pentru

motive economice, teimologice, structurale san similare;

c) în cazul în care împotriva salariatului s-a mat, în condiţiile Codului de procedură penałă, măsura

controlului judiciar on a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii

care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi in eazul in care salariatul este arestat Ia

domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;

d) pe durata detaşării;

e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestănilor

necesare pentru exercitarea profesiilor.

(2) In cazul prevăzut Ia aIm. (1) lit, a), dacă se constatä nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia

activitatea avută anterior şi i se va plăti, în temeiul normelor şi pnincipiilor răspunderii civile contractuale, o

despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului

numai în cazul în care a fost trimis înjudecată de către angajator.

(3) Posturile vacantate astfel vor § scoase la concurs Cu avizul sindicatuiui semnatar, ce se va acorda in

termen de 3 zile lucrătoare.

Art. 40

(1) Pe durata reducenii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, saiariaţii implicaţi în activitatea redusă

sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salanii,

cc nu poate Ii mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de tnuncă ocupat.

(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute Ia aIm. (I), saiariaţii se vor afia Ia

dispoziţia angajatoruIui~4~Eând oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

Art 41

19



Contractul individual de muncă poate Ii suspendat prin acordul păiţilor, în cazul concediilor tară plată, si

pentru interese personale altele decât cele prevăzute de lege, pe o durată de maxim 12 luni, en avizul

organizaţiei sindicale sennatare, dupa cum urmează:

a) până Ia 90 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personak sau studiu;

b) până la 12 luni pentru angajare în străinătate;

c) pentru alte situaţii.

Art. 42

Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.

V. Încetarea contractului individual de muncă

Art. 43

Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

a) de drept;

b) ca urmare a acordului păijilor, Ia data convenită de acestea;

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

Art. 44

(1) Contractul individual de muncă încetează de drept:

a) Ia data decesului satariatului, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoanăjuridică, de Ia data Ia

care angajatorul şi-a incetat existenţa conform legii;

b) Ia data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a

salariatului;

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru

pensionare sau, Cu caracter excepţionat, pentru satariata care optează în scris pentru continuarea executării

contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristiee anterior împlinirii condiţiilor de

vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, Ia vârsta de 65 de ani in conformitate cu

prevederile legale; Ia data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul 111,

pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă Cu reducerea vârstei standard

de pensionare; Ia data comunicării deciziei medicate asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de

gradul I sau IJ;

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă de Ia data Ia care nulitatea a

fost constatată, prin acordul p~~Wm~ au prin hotărâre judecătorească definitivă;
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e) ca urmare a admitorii cororii do rointograre în funcţia ocupată do salariat a unei porsoane concodiato

nelogal sau pontru motive neîntomoiato, do Ia data rărnânorii definitive a hotărârii judocătoreşti do

rointegraro;

0 ca urmare a condamnării Ia oxecutarea unei podepse privative de libertate, do Ia data rămânerii definitive

a hotărârii judecătoreşti;

g) do Ia data retragorii de către autorităţite sau organismele compotonto a avizolor, autorizaţiitor on

atostărilor necesare pentru exercitarea profesioi;

h) ca urmare a intorzicorii exercitării unei profesii sau a unei funcţii ca măsură do siguranţă on pedeapsă

complemontară, de Ia data rămänorii definitive a hotărârii judocătoro$i prin care s-a dispus intordicţia;

i) Ia data expirării termonului contractului individual de muncă închoiat po durată doterminată;

j) retragoroa acordului părinţilor sau al reprozontanţilor logali, în cazul salariaţilor cu vârsta cupninsă întro

15 şi 16 ani.

(2) Pe baza unoi coreri formulate cu 30 do zilo înainto do data îndoplinirii cumulative a condiţiilor do vârstă

standard şi a stagiutui minim do cotizaro pontru ponsionaro Şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi

menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard do ponsionaro, cu posibilitatea prelunginii

anualo a contractului individual do muncă.

Art. 45

(1) Nerospectarea oricăroia dintro condiţiile logale necesare pentru închoioroa valabilă a contractului

individual de muncă atrage nulitatea acostuia.

(2) Constatarea nulităţii contractului individual do muncă produce efecte pentru viitor.

(3) Nulitatea contractului individual do muncă poate fi acoporită prin îndoplinirea uttenioară a condiţiitor

impuso do logo.

(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabiloşto drepturi sau obligaţii pontru

salariaţi, caro contravin unor normo logalo imperative sau contractelor colective do muncá aplicabilo,

acoasta osto înlocuită do dropt cu dispoziţiilo legato sau convenţionate aplicabilo, salariatul având droptul Ia

despăgubiri.

(5) Porsoana care a prostat muncă în tomoiul unui contract individual do muncă nul are droptul Ia

romunoraroa acostoia, corospunzător modului do îndeplinire a atribuţiilor do sorviciu.

(6) Constatarea nulităţii şi stabitirea, potrivit legii, a efectelor acostoia so pot face prin aoordul părţilor.

(7) Dacă părţilo nu so înţolog, nulitatoa so pronunţă do cătro instanţajudecătoroască.

Art. 46
. .fl~uo .
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(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin do persoana salariatului sau pentru motive care nu

ţin do porsoana salariarnini.

(3) Contractul individual de muncä nu poate înceta prin concediere din iniţiativa angajatorului dacă, Ia

notificarea scrisă a reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de

muncă, angajatorul nu obţine avizul acestora.

(4) in cazul în care organizaţiile sindicale nu îşi exprimă avizul scris, în termen de 2 zile lucrătoare,

angajatorul poate întrerupe relaţiile do muncă potrivit legii.

Art. 47

Este interzisă concedierea salariaţilor:

a) pe criterii do sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare,

ernie, religie, opţiune politică, origine socialä, handicap, situaţte sau responsabilitate familtală, apartenenţă

on activitate sindicală;

b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului Ia grevă şi a drepturilor sindicale.

Art. 48

(1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor cu măsura

dispunerii concedierii sau on adoptarea de măsuri disciplinare pentru motive cc ţin de exercitarea

drepturilor sindicale pot constitui motiv pontru iniţierea unei plângeri penale împotriva angajatorului.

(2) Angajatorul poate să dispună măsuri disciplinare împotriva odor care practică intimidarea membrilor de

sindicat, conform legii. Cercetarea disciplinară poate ii iniţiată ~i Ia solicitarea sindicatului semnatar al

prezentului contract colectiv de inuncă.

Art. 49

(1) Concedierea unui salańat aflat ~tr-o ~ncţie sindicală eligibilă Ia nivel de unitate sau Ia once alt nivel C
poate fi făcută doar cu acordul expres al organizaţiei sindicale semnatare.

(2) Prevederile aIm. (1) nu so aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmaro a desfiinţării

angajatorului, în condiţiile legii, sau in cazul în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară

gravă sau pontru abateri disciplinare repetate, săvârşite do către acel salariat.

Art. 50

(1) Concedierea salariaţilor nu poate Ii dispusă:

a) pe durata incapacităţii temporaro do muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

b) pe durata concediului
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c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest

fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

d) pe durata concediuhii de maternitate;

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până Ia 2 ani sau, în cazul copilului cu

handicap, până Ia împlinirea vârstei de 3 ani;

~ pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până Ia 7 ani sau, în cazul copiluiui

cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până Ia împlinirea vârstei de 18 ani;

g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical cu excepţia situaţiei în care

concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate,

săvârşite de către acel salariat;

h) pe durata efectuării concediului de odihnă;

i) pe perioada concediului fără plată acordat în condiţiile prezentului contract colectiv de muncă;

i) pe durata concediului de acomodare.

k) pe durata efectuării concediului paternal şi a concediuĺui de îngrijitor sau pe durata absentării de Ia locul

de muncă în condiţiile prevăzute Ia art. 131

(2) Prevederile aIm. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării

sau desfîinţărü angajatorului, Tn condiţiile Iegii.

Art. 51

(1)Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului cu consultarea

organizaţiei sindicale semnatară a prezentului contract colectiv de muncă în următoarele situaţii:

a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de Ia regulile de disciplină a

muncii on de Ia cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil

sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată niaptitudinea

fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile

corespunzătoare Iocului de muncă ocupat;

c) în cazul în care salaniatul nu corespunde profesional Iocului de muncă în care este încadrat;

d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat Ia domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30

de zile, în condiţiile Codului de procedură penală.

(2) In cazurile prevazute la alin.1 lit. c) angajatorul poate dispune concedierea salariatului cu informarea

prealabila a sindicp~i~n&tar~ pnin comunicarea Raportului de Evaluare pentru necorespundere
2
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Art. 52

(1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de Ia regulile de disciplină a

muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în

termenele stabilite de lege şi prezentul contract colectiv de muncă.

(2) Procedura ccrcetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care

salariatul nu corespunde profesional. Termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute în

procedura cercctării disciplinare, anexă Ia prezcntul contract

Art. 53

(1) În cazul în care sunt îndeplinitc cumulativ condiţiile prevăzute Ia art. 51 lit. b) şi c), angajatorul are

obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri dc muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea

profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit aIm. (1), acesta are

obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii

salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul

de medicină a muncii.

(3) Salariatul are Ia dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de Ia comunicarea angajatorului conform

prevederilor aIm. (1) pentru a-şi manifesta expres consimţământul cu privire Ia noul bc de muncă oferit.

(4) În cazul în care salariatul flu îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut Ia aIm. (3),

precum şi după notificarea cazului către Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă conform aNn.

(2), angajatorul poate dispune concedicrea salariatului.

Art. 54

(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului

individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de sabariat din unul sau mai

multe motive ca urmarea dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării

activităţii, I&ă Iegătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea bocubui de muncă trebuie să lie efectivă şi să aibă o cauză reabă şi serioasă, fundamentată

economic.

Art. 55

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate Ii individualä sau colectivă.

Art. 56

(I) Salariaţii conc~i~ţj~Îtyu motive care nu ţin de persoana br beneficiază de măsuri active de

combatere a şomąţ%~îůi şi po~eneficia de compensaţti în condiţule prevăzute de bege şi de

& ~ TI
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coloctiv do muncă aplicabil .

(2) În cazul concedierii penti-u motive care nu ţin do persoana salariaţilor, angajatorul va dispune

îndoplinirea tuturor măsurilor sociale şi do trocero în şomaj a salariaţilor concodiaţi.

(3) La întocmiroa planului do măsuri sociale angajatorul oste obligat să consulto roprozontanţii sindicatului

semnatar al prozontului contract coloctiv do muncă jar pontru adoptaroa planului do masuri osto nocosar

acordul acelejasi organizaţii sindicale.

(4) Înainto do dispuneroa măsurilor do concediere, angajatorul va puno Ia dispoziţia reprozentanţilor

organizaţiei sjndicale semnatară a prozentului contract colectiv de muncă planul do măsuri monit să ducă Ia

Impjodjcaroa concediorji colectjvo din unitato.

(5) În cazul în care ordonatorul principal de crodito va iniţia acto normative do concodioro coloctivă,

angajatorul va acorda salariaţilor concodiaţi componsaţii băneşti în valoaro do:

- pontru vochimo 0 - 5 ani: 5 salarji brute lunaro;

- pontru vochimo între 5 şi 10 ani: 12 salarii brute lunaro;

- pontru vechimo posto 10 ani: 24 do salarii brute lunaro.

(6) Pentru stabiliroa priorităţilor Ia concodioro angajatorul, cu consultaroa roprozontanţilor organizaţioi

sindicalo semnatară a prezontului contract coloctiv do muncă, va olabora un project do concodiero coloctivă.

Projoctul do concodioro va fi Inaintat organizaţiilor sindicalo sonmataro ale prezontului contract coloctiv do

muncă, Inspectoratului Teritorial do Muncă, cât şi Agonţiei Teritorialo do Ocupare a Forţoi do Muncă.

(7) Pontru roducorea numărului do porsoano co urmoază a Ii concodiate, sindicatul somnatar al prozontului

contract coloctiv do muncă din unitato osto obligat să transmită angajatorului propriul plan do măsuri Ia care

angajatorul are obligaţia do a formula un răspuns sons şi motivat.

(8) În situaţia în caro unitatea îşi roia activitatoa într-o porioadă do până Ia 9 luni do Ia data închidorii sau

angajatorul osto obligat do spocificul activităţii să-şi extindă activitatea în acooaşi porioadă do 9 luni do Ia

data do la caro s-a dispus concedioroa, salariaţii concediaţi au dreptul do a fi roangajaţi pe acoloaşi locuri do

muncă po care b-au ocupat anterior, Ia corero, fără oxamen sau concurs on perioadă do probă.

Art. 57

Prin concodiero coloctivă so înţobogo concodioroa, într-o porioadă do 30 do zibo cabondaristico, din unul sau

mai multe motivo care nu ţin do porsoana salariatului, a unui număr do:

a) eel puţin 10 sabariaţi, dacă angajatorul care disponibilizoază aro încadraţi rnai mult do 20 do salariaţi şi

mai puţin do 100 do salariaţi;

b) col puţin 10% din salaria i, dacă angajatorul care disponibilizoază are încadraţi cob

dar mai puţin do~

ţ3~ U?t%~~ dre’
(~Pď~f~ 25



c) eel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi eel puţin 300 de sałariaţi.

Art. 58

(1) îi~ cazul hi care se dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, datorită

inaptitudinitor fizice sau psihice, datorită incompetenţelor profesionale sau pentru motive care nu ţin de

persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare.

(2) În oricare alte situaţii perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare, en excepţia persoanelor aflate în

perioada de probă care nu beneficiază de preaviz.

(3) În perioada de preaviz satariatul poate solicita învoire pentru căutarea altui bc de muncă. Învoirile flu

pot 6 mai man de 8 ore pe săptămână, separat sau cumubat.

Art. 59

Decizia de concediere se comunică sabariatului În scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) motivele care determină concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, numai în cazul concedierilor colective, conform art. 133 al

prezentului contract;

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenub în care salariaţii urmează să opteze

pentru a ocupa nfl bc de muflcă vacant în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

Art. 60

(1) Decizia de concediere produce efecte de Ia data comunicării ei salariatului.

(2) Concedierea dispusă Cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege şi de prezentul contract cobectiv de

muncă este lovită de nulitate absolută. C
Art. 61

În caz de conflict de muncă, angajatorul flu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept

decât cele precizate Tn decizia de concediere.

Art. 62

(1) În cazub în care concedierea a fost efectuată Îfl mod netemeinic san nelegal, instanţa va dispune anularea

ei şi va obliga angajatorul Ia plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi

cu celelalte drepturi de care ar 6 beneficiat salańatul.

(2) La solicitarea salariatubąi,instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia

anterioară emiterii actuluiĺ4ë concediere.
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Art. 63

(I) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţä at salariatului care, printr-o notificare scrisă,

comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de

preaviz.

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra

demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin once mijloace de probă.

(3) Salaniatul are dreptul de a nu motiva demisia.

(4) Ternienul de preaviz este eel convenit de pă4i în contractul individual de muncă sau, după caz, eel

prevăzut în contractele de muncă aplicabile şi flu poate fi mai mare de 20 do zile calendaristice pentru

salariaţii cu füncţii de execuţie, respectiv de 45 de zile calendaristice pentru salańaţii care ocupă funcţii de

conducere.

(5) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele. În această

perioadă, salariatul este obligat să îşi îndeplinească toate sarcinile profesionale Ia locul de muncă.

(6) Ocuparea locului de muncă al persoanei care a demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi în cazul

ocupării postunilor vacante.

(7) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual do muncă este suspendat, termenul de

preaviz va fi suspendat corespunzător.

(8) Contractul individual de muncă încetează Ia data expirării termenului de preaviz.

(9) Satariatul poate demisiona ~ră preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin

contractul individual de muncă.

Art. 64

(1) a) În cazul modificării sursei şi a modului do finanţare, precum şi în carzul externalizării si privatizării,

potrivit legii, pentru sectii, servicii, ambulatorul do specialitate etc.din cadrul SCJU Constanţa, angajatorul

semnatar al contractului individual de muncă va prevedea în actele de predare-primire (Si hi eaietul do

sarcini aferent procedunii de atribuire) ca angajatorul care preia să asigure continuitatea pentru minimum S

ani a contractului individual de muncă al personalului preluat;

b) În situaţia prevăzută mai sus, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică, va Sprijini

rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilon organizaţiei sindicale semnatară a prezentului

contract colectiv de muncă.

(2) In cazul externalizănii serviciilor niedicale şi nemedicale din unităţile sanitare este necesar avizul

favorabil al si~dj~atzUuizsemnatar al prezentului contract, conform prevederilor legale.
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(3) Drepturile salariale ale personalului preluat şi celelalte drepturi prevăzute în contractele colective de

muncă se păstreazä pe toată durata derulării contractului şi se acordă ccl puţin Ia nivetul prevăzut de

reglementările în vigoare pentru unităţile sanitare publice.

(4) În toate cazurile în care se procedează Ia o reducere de personal, conducerea S.C.J.U. Sfantul Apostol

Andrei Constanţa va consulta organizaţia sindicală semnatară a prezentului contract colectiv de muncă în

ceea ce priveştc posturile reduse şi salariaţii care urmează să lie disponibilizaţi.

CAPITOLUL 3

Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă

Art. 65

(1) Unitatea are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi a sănătăţii saíariaţilor.

(2) Unitatea are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

(3) Prevederile legale de sănătate şi securitate a muncii sunt considerate de părţi a Ii minim obhgatorii.

(4) DacA unitatea apelează Ia persoane san servicii exterioare, aceasta nu o exonerează de răspundere în

acest domeniu.

(5) Măsurile privind sănătatea şi securitatea in muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligaţii

fmanciare pentru salariaţi.

Art. 66

(1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem adecvat, având

drept scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă.

(2) Pentru a se asigura participarea salariaţilor Ia elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul securităţii şi (
sănătăţii în muncă, potrivit Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr. 319/2006, cu modificările şi

completările ulterioare, Ia nivelul unităţilor se vor organiza, după caz, comitete de securitate şi sănătatc în

muncă.

(3) În stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarcle

principii de bază:

a) măsurile bate trebuie să vizeze în primul rând asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătorilor,

precum şi ameliorarea condiţiilor de muncă;

b) măsurile luate de către angajator pentru ameliorarea condiţiilor de muncă se rcalizează cu consultarea

reprezentanţilor organizaţţęiiíű~ca1e senmatară a prezentului contract colectiv de muncă;

C
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c) părţile sunt do acord că, în sistemul sanitar, condiţiile corespunzătoare do lucru flu pot exista Mră

asigurarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, a reactivilor şi a

documentelor specifice muncH potrivit legii.

Art. 67

(1) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţiior în toate aspectele legate de

muncä. În acest scop va evatua riscul pe eategorii do locuri de muncă şi activităţi prostate. Atunci când

există posibilitatea ca angajatul să so contamineze prin contact cu produse biologico, angajatorul va asigura

respectarea prevederilor legale în materie.

(2) Măsurile privind securitatea ~i sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligaţii

ťmanciare pentru salariaţi.

Art. 68

Măsurile specifice do securitate şi sănătate în muncă CU caracter general luate Ia nivelul unităţii vor fi

prevăzute În rogulamentul intern.

Art. 69

(1) în cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile nocesare pentru protejarea securitäţii şi

sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţiłe do prevenire a riscurilor profesionale, do informare şi

pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare

acesteia.

(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute Ia aIm. (1) so va ţine seama do următoarele

pnncipi generale do prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care flu pot 5 evitate;

c) combaterea riscurilor Ia sursă;

d) adaptarea muncii Ia om, în special în coca cc priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea

echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncH

monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;

e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; adaptarea Ia progresul tehnic;

f) înlocuirea a coca cc este periculos Cu ceea Ce nu este periculos sau cu coca cc este mai puţin periculos;

g) plaiiiflcarea prevcnirii;

h) adoptarea măsurilor do protecţie colectivă cu prioritate faţă do măsurile do protecţie individuală;

i) aducerea Ia cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare
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Art. ‘70

(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.

(2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate in muncă, angajatorul se consultă Cu sindicatul

semnatar a! prezentului Contract precuni Ş~ Cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 71

Angajatorut are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în

condiţiile legii.

Art. 72

(1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în

muncă.

(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către angajator,

împreună Cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul semnatar al prezentului contract

colectiv de muncă.

(3) Instruirea prevăzută Ia aIm. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi

schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de

6 luni. in toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.

(4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale !egislaţiei in domeniu.

(5) Timpul alocat instniirii salariaţilor în domeniul protecţiei muncii este considerat timp de muncă.

Art. 73

Fiecare lucrător trebuie să îşi desf~oare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi

cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună Ia pericol de accidentare sau C
îmbolnăvire profesiona!ă atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau

omisiunile sale în timpul procesutui de muncă.

Art. 74

(1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfet încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

(2) Angajatorul trebuie să organizeze controlut permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor

folosite în procesul muncii în scopul asigurării sánätăţii şi securităţii salariaţilor.

(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor tn caz de accidente de

muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiiţor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în

situaţii speciale şi în c~az~e~pericol iminent.
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Art. 75

(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează Ia unităţile persoane juridice Ia care sent

încadraţi cel puţin 50 de salariaţi.

(2) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai multe

comitete do securitate şi sănătate în muncă.

(3) În situaţii în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile

speciňce ale acestuia revin reprezentanţilor Iucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi

sănătăţii lucrătorilor.

Art. 76

Componenţa, atribuţüle specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt

reglementate prin Normele metodologice de aplieare a Legii nr. 319/2006 şi se regăsesc în regulamentul

intern al unităţii.

Art. 77

Angajatorii an obligaţia să asigure accesul gratuit al salariaţilor Ia serviciul medical do medicină a muncii.

Art. 78

(1) Organizarea activităţii, stabilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea salariaţilor pe locurile

de muncă, precizarea atribuţiilor şi a răspunderilor se realizează de către eel care angajează, cu avizul

sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, ce so acordă în termen de 5 zile lucrătoare.

(2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi este

atribuţia angajatorului şi instituţiilor abilitate după caz.

Art. 79

(1) îi~ cazul in care normativele de personal nu corespund condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, Ia

cererea uneia dintre părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă, acestea vor fi modificate printr-un

acord comun.

(2) La nivel de imitate normativul de personal între limita minimă şi maximă prevăzută prin OMS so

stabile~to de comun acord între angajator şi sindicatul semnatar al prezentului contract cu încadrarea în

cheltuielile do personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al fîecărei

unităţi sanitare publice.

(3) La cererea motivată a unităţii sanitare, cu consultarea sindicatului semnatar ale prezentului contract se

poate suplimenta numărul de personal peste normativ cu aprobarea ordonatorului principal de credite şi cu

încadrarea în cheltuietile de personal aprobate ca limită maximă în bugetul anual do venituri şi cheltuieli al

fiocărei unităţi sanitare publice.
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(4) Părţilo convin oă acordarea unui sorviciu medical do calitato flu so poato roaliza printr-o politică do

reducore a numărului do personal angajat, sub normativelo do personal provăzute do logislaţia în vigoaro.

Art 80

(1) Sarcinilo do sorviciu trobuio stabilito în conformitato cu corinţolo postului Ş~ cu obligaţiilo asumate do

fiocaro salariat Ia închoioroa contractului individual de muncă.

(2) În cazul unor calarnităţi sau în cazurilo do forţă majoră, fiocare salariat are obligaţia să partiCipe la

acţiunile ce vizoază înlăturaroa ofoCtelor aoestora.

Art. 81

(1) În cazul apariţiei unor divorgenţo legate do struCtura do personal sau do Calitatoa normativolor do

porsonal, părţilo, do comun aoord, pot rocurgo Ia efeCtuaroa unei expertize. Concluziile oxportizoi sunt

obligatorii pontru ambolo pă4i. Cheltuiolilo ooazionate do expertiză vor Ii suportato do angajator pontru

prima solioitaro a sindicatolor.

(2) Choltuiolilo ocazionato do soluţionaroa divorgonţolor Cu privire Ia modifioaroa normolor do muncă vor ft

suportato do angajatori, din sumolo coloctate prin contribuţia salariaţilor caro nu sunt mombri do sindicat

sau din bugotul propńu.

Art. 82

(1) Locurilo do munoă, oatogoriilo do personal, mărimoa concrotă a sporului, procum şi condiţiilo do

aCordaro a aCostora so stabilosc do cătro ordonatorul do crodito, ou acordul sindioatului roprozontaţiv

somnatar a prozontului contract coloctiv do munoă, în limita provodorilor din Rogulamontul Cadru do

acordaro a sporurilor pontru condiţii do muncă aprobat prin HG 153/2018, având Ia bază bulotinolo do

dotorminaro sau, după Caz, oxportizaro, omiso do oătro autorităţile abilitate în aoest sons.

(2) Pontru condiţii doosobit de poriculoaso, potrivit logii, nivolul sporului so stabiloşto do conducoroa

fiocăroi unităţi sanitaro Cu porsonalitato juridioă, do comun acord cu sindicatul roprozontaţiv somnatar al

contractului ooloctiv do munCă ŞÎ CU mnCadraroa în Choltuiolilo do porsonal aprobato în bugotul do vonituri şi

Cheltuieli.

(3) Provodorilo aim. (1) şi (2) 50 apliCă cu rospoctaroa roglomontărilor logalo în matorio.

Art. 83

(1) RoduCoroa timpului normal do luCru şi alimontaţia Compensatorio do protocţio so acordă obligatoriu do

cătro angajator, în conformitate Cu provodorilo anoxoi nr. 3.

(2) Echipamentul do protoCţio so asigură do cătro angaj ator, potrivit normolor legato in vigoaro, privind

Corinţolo minimo do soouritate şi sănătato pontru utilizarea do cătro luCrători a ochipamontolor individuale

do protoCţio Ia locul do mun~Á~,~
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(3) Materialelo igionico-sanitaro, precum şi echipamentul do protocţio sunt asigurato obligatoriu do cătro

angajator, în cantitatea şi do calitatea nocesare asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare, potrivit

anoxoi nr. 6.

(4) Concodiile do odihnă suplimontaro, stabilite do comun acord întro roprezontanţii Ministerułui Sănătăţii

şi coi ai organizaţiilor sindicale semnatare ale prozontului contract coloctiv do muncă, so acordă potrivit

provedorilor anoxei nr. 4.

(5) Angajatorul va prevedea în bugetul de vonituri şi choltuioli al unităţii sumolo nocosaro alimontaţioi

componsatorii do protocţio provăzuto Ia anexa 3, precum şi pentru materialelo igienico-sanitaro şi

ochipanwntul do protecţie provăzuto în anoxa 6.

(6) Pentru verifkaroa corectitudinii încadrării şi a acordării, concediile de odihnă suplimentare prevăzute Ia

aIm. (4), respectiv anoxa nr. 4, so acordă cii avizul reprezentanţilor sindicatului somiiatar al prozentului

contract colectiv do muncă

(7) Asigurarea măsurilor do protecţie a sănătăţii salariaţilor prevăzute Ia aIm. (1) — (4) va constitui un

indicator do evaluaro pentru activitatea managoruhui.

Art. 84

(1) Angajatorul osto obligat să asiguro, cel puţin o dată po an, examinaroa medicală gratuită şi complotă a

salariaţilor.

(2) Angajatorul va asigura gratuitato pontru efectuarea testelor HIV, HVB, FIVC şi pentru vaccinarea

împotriva hepatitei de tip B şi C (Ia cororea cu acordul salariaţilor).

(3) Examonolo modicale poriodice vor fi asigurato gratuit do cătro angajator.

(4) Unităţile sanitare publico oliborează, în rogim gratuit, porsonalului contractual din unităţile sanitare

certificatul pronupţial şi fĘa medicală pentru conducătorii auto.

(5) La nivohul unităţii toate prostaţiilo modicalo caro so pot ofoctua în unitato (rocomandato do cătro modicul

do familio/spocialist) sunt fără plată pontru salariaţii unităţii. SCJU C-ta so obligă să facilitozo accosul

salariaţilor spitalului, cu prioritato, la sorviciilo care au fost concesionate. Do asemenea, salariaţii unităţii si

mombrii do familie ai acostora (sot, sotio, copil, parinti) bonoficioaza do prioritato la consultaţii modicalo,

analizo ~i invostigaţii.

(6) Do aceste facilitati bonoficiază şi sonmatarii prozontuhui contract coloctiv do niuncă.

Art. 85

(1) tn cazul in caro condiţiilo do muncă so normalizează, pentru rofaceroa capacităţii do muncă, salariaţii

vor beneficia do încă două luni do alimontaţio do protecţio a organisnuului ~i do sporurilo spocifico locului
- - .do munca, daca au ior do acostoa.
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(2) De drepturile prevăzute Ia aIm. (1) beneficiază şi salariaţii care au lucrat ccl puţin 6 luni în condiţiile

aIm. (1) şi îşi schimbă ]ocul de muncă din motive cc flu Ic sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură

sunt mai mici Ia noul bc de muncă.

Art 86

(1) In toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au modificat, determii~ând reclasificarea locurilor de

muncă, salańaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasiuicări începând cu data schimbării condiţiilor

de muncă, certificate potrivit legii.

(2) Reclasificarea locurilor de muncă se face de către aceleaşi păzji care au făcut clasificarea iniţială, printr

un înscris adiţional Ia contractul colectiv de muncă. cu respectarea prevederilor legate aplicabile.

(3) Prevederile legate de sănătate şi securitate a muncii sunt considerate de păiji a Ii minime.

Art. 87

La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmăriţi Ia fiecare bc de muncă în

vederea luării măsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programul de control al realizării

măsurilor stabilite.

Art 88

Angajatorul este obligat să asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea

salariaţilor, cu privire Ia normele şi instrucţiunibe de protecţia muncH.

Art. 89

(1) In vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii Ia locurile de muncă,

angajatorul va Iua eel puţin următoarele măsuri:

a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă;

b) asigurarea securităţii şi sănătăţii Iucrătoribor în toate aspectele legate de muncă.

(2) Neasigurarea condiţiilor normale de lucru Ia locul de muncă exonerează de răspundere angajaţii din

unitate în cazul în care aceasta atrage neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, caz în care

trebuie să se evite cât de mult posibil să se pună în pericol viaţa şi sănătatea pacienţibor.

(3) Angajatorul va asigura amenajarea anexelor sociale Ia locul de muncă, dotate cu apă cabdă şi rece. Ele

includ spaţiile de tip veghe şi camerele de a$eptare din timpub gărzii.

(4) La cererea sindicatului seimiatar al prezentului contract colectiv de muncă, angaj atorul va asigura, în

bimitele posibilităţilor, condiţiibe necesare pentru servirea mesei în incinta unităţii.

(5) Angajatorul va asigura diminuarea treptată a emisiilor poluante din unitate, până Ia încadrarea în

Iimitele prevăzute
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Art. 90

(1) Părţilo so obligă să asiguro un rogim do protocţio spocială a muncii fomoilor şi tinorilor.

(2) Părţilo asumă principiul european al armonizării vieţii profesionalo cu viaţa do familio ca unul dintro

elomentele centrale ale creşterii calitătii vieţii profesionale a angajaţilor, Cu respoctarea prevederilor legale.

Art. 91

Angajatorul so obligă să nu refuze angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a porsoanolor CU

handicap, în cazurile în care accstca sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor minime do sorviciu, aferonto

posturilor respective. În cazurile provăzute Sc va procoda Ia consultarea reprezentanţilor sindicatului

somnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

CAPITOUJL 4

Salarizarea şi alte drepturi salariale

Art 92

(1) În scopul salarizării şi acordării celorlalto drepturi prevăzute în prozentul contract colectiv do muncă,

părţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferento acestei categorii do salariaţi şi a

sursolor do constituiro, înainto do adoptarea bugotului unităţii, cu rospoctaroa logislaţioi în vigoare.

(2) La stabilirea şi Ia acordarea salariului este interzisă once discriminare p0 cniterii do sox, oriontaro

soxuală, caractonistici gonotico, vârstă, apartononţă naţională, rasă, culoaro, otnio, roligio, opţiune politică,

onigine socială, handicap, situaţio sau rosponsabilitato familială, apartonenţă on activitate sindicală.

(3) În bugotul do vonituri şi choltuioli vor fi cupninso toato droptunilo salanialo ~i asimilato salaniilor,

conform logislaţioi în vigoaro.

(4) Salarülo so plătosc înaintea onicăror altor obligaţii băno$i ale angajatorilor.

(5) În sistemul sanitar, droptunile salarialo so achită într-o singură tranşă până Ia data do 15 a fiocăroi luni

pontru luna precedentă.

(6) Sistemul do salarizaro a porsonalului din unităţilo sanitaro publico indiforent do modul de finanţare, so

stabiloşte prin loge.

(7) Angajatorul nu poato nogocia şi stabili salanii do bază prin contractul individual do muncă sub salariul

de bază actual provăzut do logo pontru postul p0 caro osto încadrat salariatul.

(8) Încălcaroa droptunilor salariaţilor mombni ai sindicatolor semnataro alo contract coloctiv do muncă

privind stabiliroa salaniului do bază Ia încadraro, avansaroa în hincţü a porsonalului, acordarea do dropturi

salariaţilor atrago răsmindoroa matorială şi disciplinară a porsoanolor vinovate, potrivit legii.
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Art. 93

Critoriilc do încadrare salarială şi evaluaro pontru unitate sunt stabilito do comun acord do cătro

reprozontanţii unităţii si ai organiza{iei sindicale reprezentative, cu respectarea provedorilor logalo

aplicabilo Tn domoniu.

Art. 94

(I) Sumele aferento cheltuiolilor de personal vor 6 negociate, Tn limita prevederilor legalo cu această

destinaţie, do administratie si sindicatul somnatar al prozentului contract înaintoa nogociorii contractolor do

prestari sorvicii sonmato cu Casa Judeţeană de Asigurări do Sănătato Constanţa, pentru a acoperi integral şi

la timp cheltuielile Cu personalul angajat în unitate.

(2) Drepturile salariale so vor acorda conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 95

(1) Sporurile pontru condiţii do muncă ale porsonalului diii unitate so stabilosc cu acordul sindicatului

reprozontativ, cu rospoctarea prevederilor logalo Tn vigoare şi fac patio do drept din prozentul contract.

(2) Garanţia în bani, reţinută salariaţilor care au gostiune în primire, va Ii dopusă conform provedorilor

logale în vigoaro.

(3) Salariaţii care au gestiune în primire bono6ciază do spor/majoraro salarială pontru gostiune, conform

legislaţiei în vigoaro.

Art. 96

(1) Alto dropturi do personal:

a) plata orolor suplimontaro, conform provodorilor legale în vigoare;

b) plata choltuiolilor de transport în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interosul serviciului pentru

funcţiile stabilito do Spitalul Clinic Judoţean do Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa, potrivit logii.

c) prenúilo şi alto dropturi acordate conform legilor în vigoare;

d) tariful orar ~i sporurile aferento orolor do gardă în afără normoi do bază şi a programului normal do lucru

aferent contractului individual de bază;

(2) Condiţiilo de diferenţiere şi critoriilo do acordaro a dropturilor prevăzuto Ia aIm. (1) so stabilosc cu

avizul roprozontanţilor organizaţiei semnatare aprezentului contract coloctiv do muncă.

Art. 97

(1) Promiilo do oxcolonţă individuale lunare nu pot dopăşi, lunar, două salarii do bază minim brute pe ţară

garantate în plată şi so stabilosc do cătro ordonatorii de credite în limita sumelor anmbate în bugot cu

acoastă dostinaţie, în~ gii~,cu consultarea organizaţioi sindicalo unitato.

C

36



Art. 98

0) Formele do organizare a munch în roţoaua sanhtară sunt următoarele:

a) nonna do timp;

b) în alto forme stabilito, provăzuto do lege.

(2) Forma de organizaro a muncH şi cea do salarizare ce ar urma să so aplice fiecărei activităţi şi fiecărui Joe

do muncă so stabilesc, în limitolo logii, cu acordul soils al sindicatu~ui sonmatar al prozontului contract

coloctiv do muncă.

Art. 99

(1) Angajatorul osto obligat să asigure condiţiile nocosaro realizării do către fiecare salariat a sarcinilor co îi

rovin.

(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor provăzute Ia aIm. (1), salariatul va primi cot puţin salariul do bază,

pontru timpul cât lucrul a fost întrerupt.

Art. 100

În caz do dosfiinţare a unităţii, dropturilo satariale ale angajaţilor sunt garantato. Salariaţii au calitatea do

croditori privilogiati şi dropturite br bănoşti constituie creanţo privibegiato, jar acestea vor § plătito integral,

inahite ca ceilalţi creditori să-şi revondico cota-parto.

Art. 101

Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidonţa în care so nienţionează salarizaroa pontru activitatea dostăşurată în

baza eontraetului individual do muncă, alto dropturi do care salariaţH au beneňciat şi cursurilo do progătire

şi do perfecţionaro profesională acreditate absolvite şi să Jo eliberezo dovezi despre acestea, Ia cerero.

CAPITOLUL 5

Timpul de muncă şi timpul de odihuă

Art. 102

(1) Timpul do muncă reprozintă once perioadă în care salariatul prostoază muncă, so află Ia dispoziţia

angajatorului şi îndoplineşte sarcinilo şi atribuţiile sale.

(2) Idontificarea timpului do muncă so face conform prevederilor contractului individual do muncă,

contractolor coloctive do muncă apticabilo şi ale legislaţioi în vigoare.

ArtlO3

(1) Pentru salaniaţii. angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului zilnic do muncă oste, do

do S oro po,~i~ť~ą~ţde ore pe săptămână.



(2) Prin excepţie de Ia prevederile aIm. (1) pentru uncle dintre categoriile de personal prevăzute în legislaţia

aplicabilă ~iJsau în prezentul contract colectiv de muncă durata normală a timpului zilnic de muncă este mai

mică de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.

Art.104

(I) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5

zile, cu două zile de repaus.

(2) În funcţie de specificul unităţii sau a! muncH prestate, se poate opta şi pentru 0 repartizare inegală a

timputui de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

Art.105

(1) Pentru cazurite prevăzute la art. 103, aIm. (1) durata maximă legală a timpului de muncă nu poate

depăşi 48 de ore pe săptămână, inctusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, cc include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de

ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calcutată pe o perioadă de referinţă de 4 luni

calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(3) La stabilirea perioadelor de referinţă preväzute Ia atm. (2) nu se iau în calcul durata concediului de

odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(4) În cazul prestărH de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul

sindicatului reprezentaţiv Ia nivel de unitate.

(5) Pentru sa!ariaţii care beneficiază de reducerea timpului zilnic de lucru limita se catculează în mod

proporţionat.

Art. 106

(1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în I sau 2 schimburi, cu activitate de 5 zile pe săptămână, ‘c

beneficiază de repaus săptămânal sâmbăta şi duminica.

(2) Personalului care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale i se asigură

repausul săptămânal în alte zile din cursul săptămânii următoare.

(3) Suspendarea repausului săptămânal at salariaţilor se poate dispune numai în scris Ş~ cu consuttarea

reprezentanţitor organizaţiei sindicale semnatară ale prezentului contract colectiv de muncă.

(4) Muncă prestată de personalul din unităţile sanitare, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zitele

de repaus săptămânal, de sărbători legate şi în celelalte zile in care, în conformitate cu reglementările în

vigoare, nu se Iucrează, în cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul

de bază at funcţiei îndepli iter-~~.

(5) Muncă prestată şi ~ aIm. (2) şi (4) nu se compenseazä şi cu timp lib
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(6) Muncă suplimentară so salarizează conform prevederilor legale în vigoare, aplicabile.

(7) Personalul prevăzut Ia aIm. (2) are dreptul lunar Ia ccl puţin două repausuri săptämânale în zilele de

sâmbătă ~i duminică, cumulate.

Art. 107

(1) Modut concret de stabilire a programului do lucru în cadrul săptämânii do lucru va fi stabilit prin

regulamentul intern Ia nivetul unităţii, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale semnatară a

prezentului contract colectiv do muncă.

(2) Programul do lucru inegat poate funcţiona numai dacă oste specificat expres în contractut individual do

muncă.

Art. 108

(1) Programut de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse Ia cunoştinţa salariaţilor şi

sunt afişate Ia sediul angajatorului.

(2) Prevederile aIm. (1) stint transpuse în practică prin intermediul graficului de lucru, ce trebuio afi~at cel

târziu cu 5 zile î~nainte do s~rşituI lunii anterioare pentru luna următoare.

Art. 109

(1) Angajatorul poate stabili programe individuatizate de muncă, en acordul sau Ia solicitarea salariatutui în

cauză ~i cu avizul reprezentanţilor sindicatului semnatar at prezentului contract, acoastă posibilitate fund

prevăzută în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă.

(2) Durata zilnică a timpului de muncă individualizat este împărţită în două porioade: o perioadă fixă în

care personalul se află simultan Ia locul do muncă şi o porioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi alego

orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timputui de muncă zilnic.

(3) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respoctaroa dispoziţiilor art. 103 şi 105.

(4) Angajatorul are obligaţia do a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare satariat şi de a supune

controlului inspecţiei muncii această ovidenţă on de câte on este solicitat.

(5) Once refiiz at solicitării prevăzute Ia atm. (1) trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5

zile Iucrătoare de Ia pnimiroa solicitärii.

(6) Atunci când programul individuatizat do muncă are o durată Iimitată, salariatul are dreptut de a reveni Ia

programul do muncă iniţial Ia sfârşitul penioadei convenite. Salariatul are dreptut să revină Ia programul

iniţial anterior încheierii perioadei convenite, în cazul schimbănii circumstanţelor care au condus Ia

stabilirea programului individualizat.
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Art. 110

(1) Angajatorul are obligatia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat, cât şi de a

supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă on de câte on este solicitat.

(2) Şedinţele de lucru se vor desfăşura doar în timpul programului.

Art. 111

(1) Muncă prestată în afăra duratei normale a timputui de muncă săptămânal aferente unui contract cu timp

integral este considerată muncă suplimentară.

(2) Muncă suplimentară nu poate Ii efectuată fără acordul salariatulni, cu excepţia cazului de forţă majoră

sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente on înlăturării consecinţelor unui

accident.

(3) Pentru efectuarea orelor de muncă suplimentare angajatorul este obhgat să sohcite în scris salariatutui C
efectuarea acestora.

(4) Lipsa solicitării scrise pentru efectuarea de muncă suptimentară exonereaiză personalul angajat de

răspundere în cazul în care nu se prezintă Ia muncă pentru efectuarea programului suplimentar.

(5) Numărul maxim de ore de muncă suplimentară pe parcursul unei luni este de 32 de ore.

(6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de muncă

de maximum 48 de ore pe săptămână, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai man de timp decât cea prevăzută Ia aIm. (5) implieă,

obligatoniu, angajarea altei persoane en contract individual de muncă cu timp parţial.

(8) Pentru muncă suplimentară, necompensată cu ore libere, sporurile se acordă conform Iegistaţiei în

vigoare.

(9) Derogărite de la limitele aplicabite muncii suplimentare pot 11 tacute doar en acordul expres at

sindicatului reprezentativ.

Art 112

Muncă suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile după efectuarea

acesteia.

Art. 113

(I) În domeniile de activitate unde sarcinite ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din

unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot Ii redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi

satanaţi încadraţi în 1bnc~n similare, pentru realizarea acestora se von putea folosi atţi satariaţi din unitate

care să realizeze « &il6reąpective în afara programului ion normal de lucru

~
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(2) Pe perioadele menţionate Ia aIm. (1) se va utiliza angajarea prin cumul, până Ia organizarea concursutui

pentru ocuparea postului, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoanelor titulare.

Art. 114

(1) La nivelul unităţilor sanitare, în hincţie de atribuţiile conferite de fĘa postului, angajatorul va stabili

necesarul de personal specific fiecărui bc de muncă fără a Ii mai mic decât limita minimă determinată

conform normativului de personal, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale semnatară a

prezentului contract colectiv dc muncă.

(2) Normativele de personal specifice se regăsesc în regulamentul intern at unităţii.

(3) Anual, Ia nivelul fiecărei unităţi se analizează toate bocurile de muncă pentru stabilirea necesarului de

personal, corelat cu necesităţile activităţilor desfăşurate.

(4) Examinarea şi reexaminarea necesarułui de personal se fac de către o comisie paritară angajator

reprezentanţii organizaţiei sindicale semnatară a prezentului contract colectiv de muncă.

Art. 115

î~ cazurile în care durata zilnică a timpului de inuncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul Ia pauză

de masă şi Ia alte pauze, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern.

Art. 116

(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă Ia un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore

consecutive.

(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest rcpaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Art. 117

Zilele de sărbătoare legală în care nu se Iucrează sunt:

a) 1 şi 2 ianuarie;

b) 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române;

c) Vincrea Mare (ultima zi de vineri mnaintea Paştelui), prima şi a doua zi de Paşti;

d) 1 mai;

e) 1 iunie — ziua copilului;

I) prima şi a doua zi de Rusalii;

g) 15 august - Adormirea Maicii Domnului;

h) 30 noiembrie - Sf. Andrci;

i) I decembrie - a României;
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j) prima şi a doua zi de Crăciun;

Ic) 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astf’el de cultele religioase

legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora;

pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, cre$in, zilele libere pentru Vinerea Mare -

ultima zi de vineri înaintea Pa$elui, prima ~i a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în

funcţie de data Ia care sunt celebrate de acel cult.

m) salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineń înaintea

Paştelui, prima şi a doua zi de Pa$i, prima şi a doua zi de Rusalii, atât Ia datele stabilite pentru cultul

religios legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult creştin, vor recupera zilele libere suplimentare pe

baza unui program stabilit de angajator.

n) ziua de 7 apnhe - Ziua Mondială a Sănătăţu (fără rccuperare) Această zi Se acordă tuturor

angajaţilor, în data de 7 aprilie sau într-un termen de până Ia 60 de zile, prin rotaţie, cu programare şi C:
asigurarea continuitatii activităţii, in baza unei cereri adresate ~efuIui de secţie/compartiment.

Art. 118

(1) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a continuităţii

activităţii, după caz, în hire, 12/24 de ore, gărzi, program fracţionat etc., cu avizul reprezentanţilor

organizaţiei sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

(2) Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă recunosc, de comun acord, că activitatea

prestată sâmbăta, duminica şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se Iucrează, asigură continuitatea

asistenţei medicale şi de îngrijire, după caz.

Art. 119

(1) Salariaţii care Iuerează în condiţii de muncă deosebite beneficiază de reducerea programului normal de C
lucru, potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncă (anexa nr. 3).

(2) Reducerea timpului normal de lucru, nu afectează nivelul veniturilor salariale şi vechimea in muncă.

Art. 120

(1) Regulamentul intern se întocmeşte de către angaj ator, cu consultarea sindicatului semnatar al

prezentului contract colectiv de muncă, fund anexă Ia contractul colectiv de muncă Ia nivelul unităţii.

(2) Femeile care alăptează beneficiază, Ia cerere, de &acţionarea programului de muncă.

(3) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce Ia sporirea sarcinilor de serviciu şi Ia deteriorarea condiţiilor

de muncă sau Ia diminuarea veniturilor salariale.

(4) Femeile gravide, Iăţz~J~f~ceIe care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă
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Art. 121

(1) La unităţile unde programul se dosfăşoară noîntrerupt, programul do lucru din timpul ziloi poate Ii egal

cu programul de lucru din timpul nopţii.

(2) Se consideră muncă prostată în timpul nopţii, muncă prostată în intervalul cUprins între orole 22.00 -

6.00, cu posibilitatea abaterii CU 0 oră în plus sau în minus faţă do aCosto limito, in cazuri oxcepţionalo.

(3) Este considerat program în turo sistomul 8 CU 16 ore şi 12 ~u 24 ore, salariatul având obligaţia efectuării

sorviciului do diminoaţă, do după-amiază, do noapto in decursul unoi lUni.

(4) Pentru mUnCă prestata in ture, porsonalUl care iucroază lunar în toato Cole trei turo, precum şi personalul

care lucroază în două tUre în sistem de 12 CU 24 primesto un spor do 15% din salariul de bază.

(5) Sporul de tură do 15% so aCordă pentrU un număr minim de 4 tUre do noapte/lUnă pentru salariaţii

angajaţi CU durata normală a timpUlUi do muncă şi raportat Ia timpul ofeCtiv luCrat.

Art 122

(1) Dreptul Ia concodiu do odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.

(2) Droptul Ia concodiu do odihnă anual nU poate forma obiectul vrounoi Cesium, ronunţări saU Iimitări.

Art. 123

(1) Durata minimă a concediUlui do odihnă anual oste do 21 zile lucrătoare.

(2) Durata ofoctivă a concodiului do odihnă anual stabilită prin prozontUl contract coloctiv do mUncă va ft

prevăzUtă în contractul individual do mUncă şi so acordă proporţional Cu activitatea prostată într-un an

calondaristic.

(2.1) La stabiliroa duratoi concediului de odihnă anual, perioadelo do incapacitate tomporară do muncă şi

cole aforonto concodiului do matornitato, concodiului do risc maternal, conCodiului pontru îngrijirea

copilului bolnav, concodiului do îngrijitor şi porioada absenţei do Ia locul do muncă în condiţiilo art. 131 so

considoră porioado do activitato prostată.

(2.2) Li situaţia în care incapacitatoa tomporară do muncă san concodiul do matornitate, concediul do risc

matornal on concodiul pontru îngrijiroa copilului bolnav a survonit în timpul ofectuării concodiului do

odihnă anual, acosta so întrerupe, urmând ca salaniatul să ofoctuozo restul zilolor do concodiu după co a

încctat situaţia do incapacitato tomporară do muncă, do matornitate, do risc maternal on coa do îngrij ire a

copilului bolnav, iar când nu osto posibil urmoază ca zilelo neofectuato să tie roprogramate.

(2.3) Salariatul aro droptut Ia concodiu do odihnă anual şi în situaţia în caro incapacitatoa tomporară do

muncă so monţino, in condiţiilo logii, p0 întroaga porioadă a unui an catondaristic, angajatorul ňind obligat

să acordo concodiul do odihnă anual într-o porioadă do 18 luni încopând cu anul următor colui îi care acosta

s-a aflat în concodiu
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(3) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabile$e pentru fiecare salariat, în füncţie de

vechimea în muncă astfel:

a) pentru o vecbime de 0 - 1 ani (neîmpliniti la data mnceperii concediului) —21 de zile lucrătoare;

b) pentru o vecbime de 1- 15 ani (neîmpliniti la data începerii concediului) —25 de zile Iucrătoare;

c) pentru o vechime de 15 -20 ani (neîmpíiniţi Ia data începcrii concediului) -28 de zile Iucrătoare;

d) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile Iucrătoare.

(4) Concediile de odihnă de Ia aIm. (3) se suplimentează en câte 2 zile pentru fiecare 5 ani de vechime

neintrerupta in cadrul SCJU Cta. Beneficiază de vechime în aceeaşi unitate şi salariaţii trecuţi de Ia o

unitate Ia alta prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor legale.

(5) Efectuarea concediului de odihnă se reatizează în baza unei programäri colective stabilita de angajator

cu consultarea sindicatului semnatar. Programarea se face până Ia sfârşitul anului calendaristic pentru anul

următor. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă in perioada în care a fost

programat, Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege san atunci când, din motive objective, concediul

flu poate Ii efectuat.

(6) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat in mai multe tranşe, dar obligatoriu una dintre tranşe va

fi de minimum 10 zile Iucrătoare.

(7) În situaţii de forţă majoră, angajatorul poate solicita întreruperea coneediului de odihnă.

(8) În eazuri deosebite, Ia cererea argumentată a salariatului şi en acordul angajatorului şi avizul

organizaţiei sindicale reprezentaţive din unitate concediul anual de odihnă se poate amâna pentru anul

următor, paijial sau în totalitate.

(9) La cererea salariatului, indemnizaţia de concediu poate Ii inelusă în drepturile salariale ale Iunii în care

se efeetuează concediul de odihnă.

(10) Durata anuală totală a concediului de odihnă flu poate depă~i un maximum de 42 zile Iucrătoare.

Art. 124

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul in care salariatul, din motive justificate, flu

poate efeetua, integral sau parţial, coneediul de odihnă anual Ia care avea dreptul în anul calendaristie

respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat

într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul Ia concediul de odihnă

anual.

(2) Decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea programată se face cu aprobarea

angajatorului şi aviz~CMhdić~tuIui semnatar at prezentului contract colectiv de mu: acordă în

termen de 6 zile
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(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării

contractului individual de muncă.

Art. 125

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu

poate fi mai mică decät salariul de bază, indemnizaţiiłe şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru

perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă7

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturitor salariale prevăzute Ia atm. (1)

din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de

concediu.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se ptăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte

de plecarea în concediu sau odată cu ptata lunară a drepturilor salariale.

Art. 126

(1) Concediul de odihnă poate Ii întrerupt, Ia cererea salariatului, pentru motive obiective hidependente de

voinţa salariatului.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediut de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese

urgente care impun prezenţa satariatului Ia locul de muncă. În acest caz, angajatorul are obligaţia de a

suporta toate cheltuietile salariatului şi ale faniitiei sate, necesare în vederea revenirii Ia tocul de muncă,

precum şi eventuatele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Art. 127

(1) Salariaţii nevăzători, alte persoane cu handicap şi tineri în vârstă de până Ia 18 ani reprezentaţi de

organizatia sindicală semnatară a prezentului contract colectiv de muncă, au dreptut Ia un concediu de

odihnă suplimentar, conform prezentului contract colectiv de muncă.

(2) Concediul suplimentar de odihnă cuvenit salariaţitor reprezentaţi de sindicatele afűiate organizaţiilor

sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă se acordă potrivit prevederitor anexei nr. 4

Ia prezentul contract.

Art. 128

(1) Drepturile cuvenite salariaţilor care efectuează concediul anual de odihnă se acordă potrivit prezentului

contract colectiv de muncă.

(2) Drepturile salariale curente cuvenite satariaţitor Care efectuează concediut anuat de odihnă, inctusiv

primete de vaeanţă şi voucherele de vacanţă se acordă potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 129

(1) ~ afara concediutui de o4~kă, salanatu au dreptul Ia zile hbere ptătite, în cazul următo
~ t’~C’
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evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria civilă a salariatului - 5 zile;

b) naşterea copilului - 5 zile;

c) concediu paternal —10 zile san 15 zile după caz, conform legii.

d) căsătoria civilă a copilului - 3 zile;

e) decesut soţułui/soţiei, copilului, socriłor şi rudelor pana Ia gradul H inclusiv - 5 zile;

f) ziua de naştere a salariatului, Ia cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate in termen

do 30 zile.

g) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare,<đn vitro», beneficiază anual, de un concediu de

odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care so acordă după cum urmează:

o 1 zi Ia data efectuării puncţiei ovariene;

• 2 zile începând cu data efectuării embriotransferutui.

Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut Ia litera. (g) va fi însoţită do

scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile Iegii.

h) Salariaţii au dreptut Ia o zi lucrătoare liberă pe an în condiţiile prevăzute de loge pentru îngrijirea

sănătăţii copitului.

(i) donatorii de sânge - 1 zi lucrătoare, conform legii;

(2) Zilele libere plătite prevăzute Ia aIm. (1) se acordă Ia cererea solicitantului de către conducerea unităţii,

însoţită de documentele justificative.

(3) Zilele libere pentru evenimente deosebite se acordă în zilele lucrătoare în perioada evenimentului. In

situaţia în care evenimentul a survenit în timpul efectuării concediului do odihnă anual acesta so întrerupe,

urmând ca salariatul să efectueze restul ziletor de concediu după cc an fost acordate zilele libere pentru

evenimente deosebite. In situaţia în care incapacitatea temporară de muncă survine în perioada

evenimentului, zilele libere pcntru evenimente deosebite se acordă după ce a incetat incapacitatea

tcmporară de muncă.

Art. 130

1) Angajatorul are obligaţia acordării concediului do îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta

de îngrij ire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte in aceeaşi gospodărie cu

salariatul şi care are nevoie de îngrijire san sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată

do 10 zile Iucrătoare într-un an catendaristic, Ia solicitarea scrisă a salariatului.
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(2) Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaţilor în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin

personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodăric cu salariatul şi care are nevoie de

îngrijire san sprijin ca urmare a unci probleme medicale grave.

(3) ingrijitor este salariatul care oferă îngrijire san sprijin personal unei rude sau unei persoane care

locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrij ire sau sprijin ca urmare a unei

probleinc mcdicale grave.

(4) În sensul art. 130 aIm. (1), precum şi at aIm. (3), prin rudă se înţelege Rut, Rica, mama, tatăl sau

soţullsoţia unui satariat.

(5) Perioada prevăzută ta aIm. (1) flu se include in durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime

În muncă şi în specialitate.

(6) Prin derogare de Ia prevederile art. 224 aIm. (2) din Legea ur. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătăţii, republicată, cu modifîcările şi completările ulterioare, salariaţii care beneficiază de concediul de

îngrijitor sunt asiguraţi, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate rară plata

contribuţiei. Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului Ia

indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate in conformitate cu

legistaţia în vigoare.

(7) Problemele medicate grave, precum şi condiţiite pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc

prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociate şi al ministrului sănătăţii.

Art 131

1) Salariatul are dreptul de a absenta de Ia locut de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie

de urgenţă familială cauzată de boală san de accident, care fac indispensabită prezenţa imediată a

salariátului, în condiţiile informării preatabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până Ia

acoperirea integrală a duratei normate a programului de lucru a salariatutui.

(2) Absentarea de Ia bent de muncă prevăzută Ia aIm. (1) flu poate avea o durată mai mare de 10 zile

lucrătoare într-un an calcndaristic.

(3) Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă,

precizată Ia aIm. (1), în limita numărului de zile prevăzute Ia aIm. (2).
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CAPITOUJL 6

Protecţia socială a salariaţilor membri ni sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale

prezentului contract colectiv de muncă

Art. 132

(1) Păijile recunosc de comun acord că o măsură de prevenire a concedierilor colective este evitarea

angajărilor făcute neîntemeiat.

(2) În concordanţă cu prevederile aIm. (1), unitatea este obligată să flu procedeze Ia angajări Mră

consultarea şi avizul scris at reprezentaflţilor sindicatului seinnatar al prezentului contract.

(3) În fuflcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli unităţile sanitare

publice se pot utiliza un număr mai mic de posturi, pe perioada determinată, cii acordul organizaţiei

smdicale reprezefltaţive la nivel de imitate.

Art. 133

În cazul în care organele competente din unitate au aprobat măsuri de reducere a activităţii on de

reorganizare a unităţii sanitare, cu avizul reprezentanţilor organizaţiei sindicale semnatare ale prezentuhui

contract colectiv de muncă cu privire Ia îndeplinirea condiţiilor de legalitate a acestora, care se acordă în

termen de 6 zile, angajatorul are obligaţia de a comunica în scris celor în cauză:

a) durata de preaviz;

b) dacă le oferă sau nu un alt bc de muncă on cuprinderea într-o formă de califlcare sau reonientare

profesionabă;

c) adresa înaintată Ia Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă prin care s-a soluţionat

reconcilierea.

Art. 134

(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturibor vacante de natura celor

desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:

a) persoanele care cumubează două sau mai multe contracte, cele care cumulează pensia cu salariul cu

excepţia contractebor pentru efectuarea gărzilor suplimentare.

b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă;

c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere;

d) persoanele care au avut ~bateň disciplinare.
.

(2) Pentru luarea m~4Ëjjor. Si~ce~’re a contractelor individuale de muncă vor fi avute
- ... ĺĺ~ ~urmatoarele critern. a ~ -~
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a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul individual de muncă

a! salariatului cu venitul ccl mai mic;

b) măsura să afecteze în ultimul rând femeile Care au în îngrijire copii, bărbaţi văduvi sau divorţaţi care au

în îngrijire copii, precuîn şi salariaţi care mai au 3 ani până Ia pensionare, Ia cererea br.

(3) În cazul în care mäsura încetării contractului individual de muncă ar afecta un salariat care urmează un

curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, acesta având

încheiat un contract Cu unitatea de prestare a activităţii pe o anumită perioadă de timp, angajatorul nu-i va

putea sobicita despägubiri pentru perioada rămasă nelucrată până Ia împlinirea termenului.

Art. 135

(1) Unitatea care îşi reia sau işi extinde activitatea într-o perioadă de 9 luni de Ia luarea măsurilor de

încetare a contractului individual de muncă al categoriilor de salariaţi menţionate în art. 132, are obligaţia

să anunţe în scris despre aceasta organizaţia sindicală semnatară a prezentului contract colectiv de muncă şi

să facă publică măsura prin mass-media, salańaţii având obligaţia prezentării pentru reîncadrare în termen

de 10 zile de Ia data anunţului, în concordanţă cu criteriile stabilite de comun acord de administraţie şi

sindieatul semnatar a prezentului contract colectiv de muncă.

(2)Angajatorii răspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit Iegii, ca urmare a nerespectării

prevederilor aim. (1).

(3) In caz de modificare a profilului unităţii, salariaţii membri ai organizaţiei sindicale semnatare ale

prezentului contract colectiv de muncă au dreptul de a rămâne Ia acelaşi bc de muncă, după caz,

compatibil cu specificul unităţii.

Art 136

Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului

contract colectiv de muncă.

Art. 137

(ĺ)Salariaţii beneficiază de ajutoare de deces conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul acestora se

stabibeşte anuab prin lege.

Art. 138

(1) In cazul accidentebor survenite în procesul muncii sau în Iegătură cu muncă, angajatorul este obligat să

ia următoarele măsuri:

a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele,

împrejurăribe, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste

nerespectări, sancţiunile aplicate,,juăsuçile ce trebuic buate pentru prevenirea altor accidente
,~ya VEĄ:t:

accidentului in registrul de iijç~l~nte al ~ectici;
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b) înregistrarea accidenmlui de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial

de Muncă.

(2) In cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici san biologici

caracteristici locului de rnuncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitetor organe sau sisteme în

procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice organizaţiei sindicale semnatare ale prezentului

contract colectiv de muncă, inspectoratelor teritoriale de muncă şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi

a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boll.

(3) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizut

Inspectoratului Teritorial de Muncă, după consultarea organizaţiei sindicale semnatare ale prezentului

contract colectiv de niuncă, conform prevederitor legate.

(4) Reprezcntanţii organizaţiei sindicale semnatare a prezentutui contract colectiv de muncă vor urmări

respectarea prevederilor aIm. (I), (2) şi (3), jar, în cazul nerespectării acestora, vor fi sesizate organele (~H
abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege.

(5) Pentru constituirea bazei de date pńvind potenţialele boli profesionale în Sistemul Sectorial de

Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate se raportează toate episoadele de boală ale salariaţilor, în

momentul instituińi.

(6) Situatia bolilor profesionale, incidentelor si accidentelor de muncă, zilelor de concediu medical la nivel

de unitate vor ft prezentate anual in prima sedinţă SSM de acest serviciu. Raportarea acestora va ft facută

de eatre medicul de medicina muncH si asistentii sefi din fiecare sectie către SSM.

Art. 139

Compensarea bitetelor tratament şi recuperare, acordate tuturor salariaţilor din sector sanitar şi personalului

care lucrează în structura de conducere şi execuţie a organizaţülor sindicale semnatare ale prezentului

contract colectiv de muncă, este suportată din bugetul destinat în acest seop de Ministerul Muncii ~i ~

Justiţiei Sociale, potrivit legil. Gestionarea biletelor se face cu consultarea organizaţiei sindicale semnatare

a prezentului contract colectiv de muneă.

Art. 140

(1) Repartizarea spaţiilor de locuit din administrarea unităţii se face în concordanţă cu prevedcrile legale,

pit comisiilc mixte administraţie-sindicat semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

(2) Comisiile mixte î~i desfăsoară activitatea în ban unei proceduri transparente, bazată pe criterii de

selccţie ce respectă principiile şi procedura egalităţii de ~anse.

Art. 141

Angajatorul cste obligat să acorde indemnizaţia de hrană, în conformitate cu
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Art. 142

(1) Contravaloarea deplasării salariaţilor cu mijloacele de transport în comun, in interes de serviciu, este

suportată integral do angajator.

(2) Timpul do deplasare prevăzut Ia aIm. (1) este asimilat timpului do muncă.

Art. 143

(1) După efectuarea concediului legal acordat pontru îngrijirea copilului in vârstă do până Ia 2 ani, salariata

membră do sindicat poate beneficia de încă un an concediu fără plată, postul rămânând temporar vacant şi

neputând Ii desfiinţat, pe timpul cât acoasta so află în asemenea situaţie. Dupa reintoarcerea Ia muncă

postul persoanoi in cauza flu poate fi desflintat pontru o porioada do 1 an do zile.

(2) La intoarcerea din concediul tară plată, salariata va fi încadrată p0 postul avut iniţial, toate drepturile

aferente locului de muncă urmând a Ii acordate integral.

(3) Contractul individual do muncă nu poate fi desf~acut din motive neiniputabile angajatului pe perioada

efectuării concediului do creştere a copilului şi nici în primul an de Ia reluarea activităţii.

Art. 144

Salariata care întrerupe concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă do până Ia 2 ani beneficiază de

reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fără a-i afecta salariul şi vechimea în muncă.

Art. 145

Salariatele gravide beneficiază de scutire in ceea ce priveşte obligativitatea efectuării turei de noapte sau a

gărzilor - Ia cerere, şi do posibilitatea schimbării locului de muncă.

Art. 146

Pentru asigurarea respectării demnităţii tuturor salariaţilor, prin regulamentele inteme do la nivel de unitate,

so stabilesc prevederi oxprese de prevenire şi combatere a situaţiilor de violonţă, de hă4uire do once tip,

inclusiv do hărţuire sexuală Ia locul do niuncă, definite conform Iegii, în conformitate cu anexa nr. 9.

Art. 147

Personalul din sistemul sanitar bonoficiază do servicii niedicalo, tratamont şi medicaţie, în rogim gratuit

conform prevodorilor logalo şi prezentului contract coloctiv do muncă.

-ä~~ ‘~ o\’~ ~
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CAPITOLIJL 7

Formarea profesională

Art. 148

(1) Prin termenul de formare profesională se înţelege once procedură prin care un salariat dobândeşte o

calificare, se specializează, se perfecţionează (inclusiv cursurile de educatie medicala continuă) sau î~i

actualizează cunoştinţele profesionale şi pentru care obţine o diplomă sau un certificat care atestă aceste

situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform Iegislaţiei în vigoare.

(2) Dobândirea unei specializări şi/sau lărgirea domeniului de competenţă a personalului de specialitate se

fac potrivit reglementăritor în vigoare.

(3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesională cuprinde şi domeniul rełaţiilor de muncă,

management, dreptul Ia asociere şi libertăţile sindicale şi patronale.

(4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de

salaniaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie.

(5) Formarea profesionalä a tuturor categoriilor de salariaţi va Ii organizată şi suportată pe cheítuiala

angajatoruíui (unităţii) potrivit legii. Sumele aferente formarii profesionale vor fi stabilite anual, prin

negociere, de catre partile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

(6) Cheltuielile aferente formănii prevăzute Ia art. 148 lit. f) pot Ii suportate din fondurile colectate din

contribuţia salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, în funcţie de nivelul organizării, din bugetul de stat

şi din fondunile structurale în acord cu prevederile speciale privind destinaţia acestor sume.

(7) Pentru asigurarea coordonănii şi finanţării formării profesionale Ia nivel de sector bugetar Sănătate se

constituie Agenţia Sectorială pentru Coordonarea Formării Profesionale Continue ~i Fondul Unic de

Finanţare a Formării Profesionale Continue a Speciali$ilor din Sănătate. Procedura de constituire va fi

negociată de partenerii sociali la nivel de sector de activitate în termen de 6 luni de Ia înregistrarea

contractului colectiv de muncă la nivel de sector, urmând să fie introdusă în cadrul acestuia prin act

adiţional.

(8) Pentru aplicarea Legii rir. 70/2017, privind modificarea Legii nr. 1/2011, care permite echivalarea

creditelor obţinute de asistentele medicale absolvente de postliceală în învăţământul universitar, părţile

semnatare la nivel de sector au convenit sa faca demesuni pentru elaborarea Procedurii pentru

Implementarea Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de Postliceală. Procedura va fi negociată de

partenerii sociali Ia nivel de sector în termen de 6 luni de la inregistrarea contractului colectiv de muncă la

nivel de sector, urmând să lie introdusă în cadrul acestuia prin act adiţional.

Art. 149

(1) Formarea profesioi următoarele objective principale;
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a) adaptarea salariatului Ia corinţele postului sau ale locului do muncă;

b) obţineroa unoi calificări profesionale;

c) actualizaroa cunoştinţelor şi deprinderilor spocifico postului şi loculni do muncă şi porfecţionaroa

progătirii profosionalo pontru ocupaţia do bază;

d) roconvorsia profesională detorminată do restructurări socio-oconomice;

e) dobândirea unor cunoştinţe avansato, a unor motodo şi procedeo modorno, nocesaro pontru roalizarea

activităţilor profosionale;

1) prevenirea riscului şomajului;

g) promovarea în muncă şi dozvoltaroa carierei profesionale.

(2) Formaroa profosională şi evaluarea cunoştinţelor so fac pe baza standardolor ocupaţionale ~i de formare.

Art. 150

Formarea profosională a salariaţilor so poate roatiza prin următoarole formo:

a) participarea Ia cursuri organizato do cătro angajator sau do către fürnizorii do sorvicii do formaro

profosională din ţară san din străinătate;

b) stagii do adaptaro profosională Ia corinţolo postului şi ale locului do muncă;

c) stagii do practică şi special izaro în ţară şi în străinătato;

d) uconicio organizată La locul do muncă;

o) formaro individualizată;

f) formarea organizată do partonorii sociali în domeniul rolaţiilor do muncă ~i a dialogului social;

g) alto formo do progătiro convenite întro angajator şi salariat.

Art. 151

(1) Angajatorul, do comun acord cu organizaţiilo sindicale, stabilosto următoarolo:

a) idontificaroa posturilor pontru care osto nocosară formaroa profosională, a căilor do roalizare, adoptarea

planului anual şi controlul aplieării aoostuia;

b) sindicatul sonmatar al prozentului contract va participa, prin îniputorniciţii br, Ia once formă do

oxaniinaro organizată în vodorea absolvirii unui curs do formaro profosională în cadrul unităţii;

c) în cazul în care unitatoa urmoază să-şi schimbo parţial sau total profilul do activitato, acoasta va informa

şi consulta sindicatul cu ccl pţjţin~3~. luni inainto do apbicaroa măsurii şi va oferi propriilor salaniaţi
. . . . . .

posibihtatoa do a so cahficąÁ’a’u rocalifica inainto do a apola Ia angajări do forţă do inunca din
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d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar don să-l urmezc,

organizat dc un terţ, unitatea va anaiiza ccrerca împreună cu sindicatul semnatar al prezentului contract;

e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale Ia contractul individual de muncă în vederea formării

profesionale sunt obligaţi să suporte cheituietile ocazionate dc aceasta dacă părăsesc unitatea din motive

imputabile br inainte de împlinirea unui termcn dc 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

(2) Programele adoptate conform aIm. (1) vor ft aduse Ia cunoştinţa tuturor salariaţiior în termen de 6 zile

de Ia adoptare, prin afişare Ia avizierul unităţii ~i pe site-ui unităţii.

(3) Planurile şi programele de formarc profesională anuală elaborate de catre angajator, dupa consultarea

organizaţiilor sindicaie semnatare ale prezentuiui contract, sunt anexe ale contractul colectiv de muncă.

Art. 152

(1) Participarea la formare profesională poate avea bc Ia iniţiativa angajatoruiui sau Ia iniţiativa

salańatului.

(2) Modalitatea concretă dc formare profesională, drepturile şi obligaţiiIe părţilor, durata formării

profesionale, precum şi once alte aspecte legate de formarea profesională, inciusiv obligaţiilc contractualc

ale saiariatuiui în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională se

stabilesc prin acordul părţibor, cu consuitarea organizaţiei sindicale semnatară a prczentubui contract

colectiv de muncă, şi fac obiectui unor acte adiţionale ia contractele individuale de muncă.

Art. 153

(I) în cazul în care participarea Ia cursuriie sau stagiile de formare profesionaiă este iniţiată de angajator,

toate cheltuiehle ocazionate de această participare sunt suportate de către accsta.

(2) În cazub in care, in condiţmile prevăzute Ia aIm. (1), participarea Ia cursurile sau stagiile de formare

profesionaIă presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi

salariabe astfel:

a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu depăşeşte

25% din durata zilnică a timpului normai de iucru, acesta va beneficia pe toată durata formărmi profesionaie

de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporuriie şi

adaosurile la acesta;

b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai mare de 25%

din durata ziinică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază stabilit pe gradaţii

conform vechimii în muncă.

(3) Pe perioada participărmi Ia cursuriie sau stagiile de formare profesionalä, saiariatu eficia, pe toată

durata formării profesionale, de toate drepturiie salariale deţinute.



(4) Pe perioada participării Ia cursurile san stagiile de formare profesională, salariatul bcneficiază do

vechime Ia acel bc de muncă, această perioadă fund considerată stagin de cotizare în sistemul asigurărilor

sociale do stat.

Art 154

(1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării Ia o formă de pregătire profesională en

scoatere din activitate, angajatorul va analiza sobicitarea salariatului, împreună cu reprezentanţii

sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

(2) Angajatorul va decide cu privire Ia cererea formulată de salariat potrivit aIm. (1), în termen de 15 zile

de Ia primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire Ia condiţiile în care va permite

salariatului participarea Ia forma de pregătire profesionabă, inclusiv dacă va suporta în totalitate sau în parte

costul ocazionat de aceasta.

(3) Decizia menţionată Ia aIm. (2) va fi Iuată în mod transparent, în baza unor criterii objective şi în acord

en interesele unităţii transpuse în planul anual/multianual de formare.

Art. 155

Salariaţii care au încheiat un act adiţional Ia contractul individual do muncă cu privire Ia formarea

profesională pot primi, în afara salariului corespunzător locubui de muncă, şi alto avantaj e pentru formarea

profesională.

Art. 156

(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze do concedii pentru formare profesională.

(2) Coneediile pentru formare profesională so pot acorda cu san tară plată.

Art. 157

(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă Ia solicitarea salariatului pe perioada

formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul reprezentanţii sindicatului semnatar

al prezentului contract colectiv do muncă şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia gray desfăşurarea

activităţii.

Art 158

(1) Cererea do concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să Vie înaintată angajatorului en eel

puţin o Iună înainte do efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului do formare

profesionaíă, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei do formare profesională.

(2) Efectuarea concediubui färă plată pentru formare profesională se poate reabiza şi fřacţionat în cursul

unui an ca1end~işţä@bentru susţinerea examenebor de absolvire a unor forme do învăť
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susţinerea examenelor de promovare in anul următor in cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu

respectarea condiţiilor stabilite Ia aIm. (1).

Art. 159

(1) În eazul în care angajatorul flu şi-a respeetat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea uflui

salariat Ia formats profesională În condiţiile prevăzute de legs, salariatul are dreptul la un concediu pentru

formare profesională, plătit de angajator, de până Ia 10 zile Iucrătoare sau de până Ia 80 de ore.

(2) În situaţia preväzută Ia aIm. (1), indemnizaţia de concediu va fi cea preväzută pentru concediul de

odihnă.

(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut Ia aIm. (1) se stabileşte de comun

acord Cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului cu

eel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare

profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.

Art. 160

Durata concediului pentru formats profesională nu poate Ii dedusă din durata concediului de odihnă anual

şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă În ceea cc priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele

decât salariul.

Art. 161

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea Ia programs de formare profesională pentru toţi

salariaţii, după cum urmează:

a) eel puţin o dată Ia 2 ani dacă au eel puţin 21 de salariaţi;

b) ccl puţin o dată Ia 3 ani dacă au sub 21 de salariaţi.

(2) Cheltuielile cu participaťea Ia programelc de fonnare profesională, asigurată în condiţiile aIm. (1), se C
suportă de către angajatori.

Art. 162

(I) Planul de formare profesională elaborat anual de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol

Andrei” Constanţa, împreună cu organizaţiile profesionale corespunzatoare ~i cu consultarea

reprezentanţilor organizaţiei sindicale semnatară a prezentului Contract colectiv de muncă va 6 adus la

cunoştinţa salariaţilor.

(2) PIanuI de formare profesională va ii elaborat astfel încât prin diversele forms de pregătire să poată trees

de două on salariaţii in primii 5 ani de activitate şi periodic ceilalţi salaniaţi.

:
~ uj
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(3) Programarea individuală se face de cătro angajator cu consu]taroa salariatului în cauză, Cu aprobarea

şefúłui său direct şi avizul reprozontanţiłor organizaţioi sindicale semnatară a prezentului contract colectiv

de muncă, cc se acordă în terrnen do 6 zile.

(4) Participarea Ia cursuri do formaro profesionałă Cu scoaterea din producţie Ia cererea salariatului poate Ii

inclusă în planul de formare profosională numai cu aprobarea angajatorului şi avizul roprozentanţilor

organizaţiei sindicalo somnatară a prezentului contract coloctiv do muncă, CO SO acordă în termen do 6 zile

lucrătoare.

(5) Cursurile do porfocţionare şi specializare profesională so avizoază do organizaţiile profesionalo

constituito potrivit logii.

(6) Cursurile privind relaţiile do muncă ~i dialogul social so avizează do organizaţia sindicală semnatară a

prezentului contract.

Art. 163

(1) Salariatii nou-angajaţi în unitato, Ia solicitarea şeĺ’ului direct şi Cu avizul roprozontanţilor organizaţiei

siudicale somnatară a prezentului contract colectiv do muncă, cc so acordă în termen do 6 zile lucrătoaro,

participă Ia stagii do adaptaro profosională.

(2) Participă Ia cursuri de adaptare profesională toţi salariaţii aflaţi la prima angajaro într-o unitato medico

sanitară, salariaţii care au lucrat în altă unitate medico-sanitară Cu alt specific şi salariaţii care s-au reangajat

în unitato după o perioadă de eel puţin 5 ani do întrorupere.

(3) Stagiilo do adaptaro şi practica profosională se organizează de cătro angajator.

Art 164

(I) Cursurile de formaro organizato do sindicate şi patronate sunt creditate prin conţinutul br Cu pregătirea

şi porfocţionarea profesională.

(2) Programelo do progătiro monţionato Ia aim. (I) vor fi elaborate în colaborare cu organizaţia

profosională, potrivit reglementăribor legale în vigoare.

(3) Cursurilor do formaro iniţială sau specializare Ii so aplică principiul recunoaşterii reciproce.

Art 165

Roprezentanţii sindicatolor somnataro ale prezentului contract colectiv de muncă participă în mod

obligatoriu în calitate de observatori, Ia toato nivelurile, Ia examonelo care certifică pregătiroa şi

perfecţionarea profesională şi managerială şi Ia concursurilelexamenebo do ocuparo a posturibor.
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Art 166

(1) Angajatorul so obligă să sprijino toţi bonoficiarii şi partonerii contractotor do finanţaro PC fonduri

structuralo care oforă cursuri do formaro gratuită în recrutarca şi participarca salariaţilor Ia cursurilo do

formare .

(2) În sonsul aIm. (1), unitatoa va acorda concedii do formare profosională salariaţilor, Ia solicitarea

acostora, va furniza documontolo necesaro pontru participarea Ia astfol do cursuri şi va asigura spaţiul

necosar afişării matorialolor informaţivo în acest Sons.

(3) Unitatea esto rosponsabilă cu identificarea cursurilor do formaro po fonduri structuralo şi informarca

salariaţilor în acest sons.

(4) Părţilo so angajoază să facă toate domorsurile nocosaro pontru asiguraroa finanţării formării aforonto

planului sectorial do formare prin intormodiul fondurilor structuralo.

CAPITOLIJL 8

Drepturile Sindicatului SÁNITAS Constanţa rdiala Spitalului Clinic Judeţean do Urgenţă “Sf.

Apostol Andrei” Constauţa, semnatar al prezentulni contract colectiv do muncă

Art. 167

(1) Părţilo semnataro ale prozontului contract, în calitato do partenori sociali pormanonţi, rocunosc pontru

fiocaro dintro ole şi pontru mombrii do sindicat tibortatea do opinio cc so exprimă civilizat, utilizându-se un

limbaj adocvat.

(2) Spitalul Clinic Judcţean do Urgcnţă “5Ľ Apostol Andrci” Constanţa recunoaşte dreptul organizaţioi

sindicalo somnataro ale prezontului contract coloctiv do muncă de a-şi elabora reglomentări proprii, do a-şi

alogo libor reprezontanţii, do aji organiza gostiunea şi activitatea br şi do a-şi formula programo proprii do C
acţiuno, în condiţiilo logii.

(3) Este intorzisă once intorvonţio a angajatorului do natură a limita on întrorupo oxorcitarea droptunilor

provăzuto Ia aIm. (2).

(4) Angajatorul so obligă să adopto o poziţio noutră şi imparţială faţă do organizaţiilo sindicalo oxistonto şi

faţă do roprozentanţii sau membnii acostora.

(5) Conducoroa unităţii so obligă să so abţină do Ia orico formă do condiţionaro, constrângore sau limitaro a

oxorcitănii funcţiibor mombnilor organolor do conducore ale organizaţioi sindicalo senmatare ale prozentului

contract.

(6) La corero, mombrul do sindicat poate fi asistat do roprozontantul organizaţioi sindicalo în corcotărilo

dosf~surato do organizaţiilo profosionale. I
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Art. 168

(1) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andre?’ Constanţa se obligă să întreprindă toate

demersurile necesare pentru întărirea protecţiei personalului de agresiuni tizice sau verbale din partea

pacienţilor, aparţinătorilor acestora sau a alter persoane din exterior sau interior, în timpul muncH san

legate de procesul de rnuncă.

(2) Părţile recunose cä salariaţii nu-şi pot desfăşura aetivitatea în parametrii contractuali dacă luerează în

condiţii de anieninţări fizice şiĺsau verbale.

(3) Pentru asigurarea protecţiei salariaţilor împotriva agresiunilor fizice şi verbale, ca pane a protecţiei

muncii, părtile convin aplicarea Procedurii privind protecţia salariaţilor din Sănătate împotriva agresiunilor

Ia locul de muncă, anexa nr. 9 Ia prezentut contract colectiv de muncă.

Art. 169

(1) Părţíle se angajează să promoveze un comportament civilizat în cadrul unităţii, cu respectarea

demnităţii fiecărui salariat.

(2) Conducerea unitătii se obligă să saneţioneze disciplinar once abatere de Ia normele de comportament

civilizat, indiferent din partea cui ar veni sesizarea.

(3) Precizări suplimentare privind normele de comportament vor face obiectul Regulamentului intern al

unităţii sanitare.

Art. 170

(1) a) Reprezentanţii organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract colectiv de muncă participă Ia

şedinţele consiliului de administraţie şi ate eomitetului director al unităţii sanitare;

b) reprezentanţii judeţeni ai Sindicatului SANITAS Constanţa participă Ia toate şedinţele de interes

general la nivelul unităţii

(2) Părţile garantează aplicarea prevedenilor Iegislaţiei muncii, precum şi a dispoziţiilor legate în materie.

(3) La cererea expresă a membrilor organizaţiei sindicale semnatară a prezentului contract eolectiv de

muneă, aeeştia pot Ii asistaţi de reprezentanţii federaţiilor şi confederaţiilor ~i ai Sindicatului SANITAS

Constanţa în susţinerea unor drepturi şi cereri, Ia toate nivelurile.

Art 171

(1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 168 aIm. (1) şi a ordinii de zi se face în scris, înainte cu

minimum 72 de ore.

(2) Angajatorul se obligă să pună Ia dispoziţia reprezentantilor organizatiilor sindiealc semnatare ale

prezentului toate docume:ele necesare susţinerHactivităţii sin~UL~~



(3) Hotărârilo conducorii unităţii vor ti comunicato in scris, în tcrmen de 48 de ore de la data einiterii

hotărârii, organizaţioi sindicale semnatare ale prozontului contract colectiv do muncă.

(4) Reprezentanţii organizaţiei sindicale somnataro ale prczcntului contract colectiv do muncă participă în

toatc comisiile implicate în activitatea unităţii, în conformitato cu reglemcntările legale în vigoare şi cu

acordurile stabilite în accst scns.

Art. 172

(1) Ángajatorul va pci-mite membrilor organizaţiei sindicale somnatară a prezentului contract colectiv dc

muncă să urmozo cursurile do formare organizate do sindicate; în perioada respectivă, cursantul beneficiază

de toate drepturilo aforente locului de muncă, pontru o porioadă dc până Ia 15 zilo lucrătoare/an, conform

prevedorilor prezentului contract coloctiv de muncă.

(2) Persoane~e alese în structura dc conducere a organizaţici sindicale semnatară a prezentului contract

colectiv de muncă benetkiază de reducerea programului normal lunar do lucru cu 6 zile lucrătoare, cumulat

sau &agmentat, proporţional cu numărul de membri de sindicat, respectiv 1 zi Ia 300 mombri do sindicat

(3) hi cazurilo prevăzute Ia aIm. (1) şi (2) din prezentut articol, drepturile salariale cuvenito se păstroază

integral.

(4) Activitatea liderilor organizaţiei sindicale somnatară a prezentului contract colectiv de muncă Ia nivel

do sector este asimilată ca vechimo în activitate managerială în domeniu.

(5) Zilele acordate potrivit aIm. (2), neutilizate pontru activitatea sindicală într-o lună pot Ii rcportate pentru

luna urniătoare.

Art. 173

În vedorea stabilirii unor servicii şi dotări comune, prin acordul părţilor, administraţia şi organizatia

sindicală semnatară a contractului colectiv do muncă pot stabili cote procentuale de participare Ia acţiunea C -

respoctivă.

Art. 174

Angajatorul osto obligat să asiguro în incinta unităţii, gratuit, spaţiul şi mijloacole necesare tbncţionării

sindicatului semnatar al prozentului contract colectiv do muncă.

Art. 175

Încasarea cotizaţiei so face prin statolo do plată ale unităţilor, în baza acordului individual aI salariaţilor,

membri ai organizaţiilor sindicalo legal constituite Ia nivelul unităţii in conformitato cu Logea privind

dialogul social. Acordul individual so dopuno do către reprezentantul sindicatului Ia unitate. Reţinoroa

cotizaţiei, viraroa acostoia în conturile sindicatului at’iliat Ia una din organizaţiile sindicalo somnatare ale

contractului colectiv do muncă Ia nivel do sector do activitato şi înştünţaroa privind Ii s-a

ofectuat oporaţiunoa so constituie în sarcină curontă do sorviciu.
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Art. 176

(1) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de organizaţia sindieală semnatară a

prezentului contract colectiv de muncă de a susţine şi de a participa neîngrădit Ia acţiuni sindicale, potrivit

prevederilor legale, în aeeastă perioadă obligându-se să nu procedeze Ia angajări temporare în locul cetor

aflaţi în grevă.

(2) Angajatorul se obligă să ia măsuri disciplinare împotriva celor care încearcă sau împiedică exercitarea

dreptului de participare a salariaţilor Ia acţiuni sindicale, organizate în condiţiile legii.

Art. 177

(1) În scopul unei bune colaborări, părţile, Ia once nivel, se obligă să răspundă în scris, în termen de

maximum 30 de zile lucrătoare, Ia toate cererile şi adresele înaintate de fiecare din părţi.

(2) Depăşirea termenului prevăzut Ia aIm. (1) reprezintä încălcarea contractului colectiv de muncă Ia nivel

de unitate.

(3) Angajatorul şi conducerea sindicatului semnatar vor accepta reciproc invitaţiile unor membri ai acestora

pentru discutarea unor probleme de interes comun, în vederea rezolvärii acestora.

Art. 178

(1) Cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor de sindicat aEliate federatiilor semnatare ale

contractului colectiv de muncă la nivel de sector, a referatelor şi a reclamaţiilor care îi privesc pe aceştia se

face en participarea reprezentantului sindicatului în care este înscris ňecare salariat.

(2) Cercetarea prevăzută Ia aim. (I) se poate face şi fără prezenţa reprezentantului sindicatului dacă şedinţa

comisiei de cercetare a fost anunţată în scris şi cu semnătură de pnimire, cu ccl puţin 48 de ore înainte, dan

mi s-a prezentat nieiun reprezentant Ia loeul şi ora anunţate.

(3) La solicitarea saiariatului, acesta poate fi asistat şi reprezentat de eătre un reprezentant al sindieatului,

atât Ia audiere, eât şi pe parcursul cereetănii, în cazurile prevăzute Ia aIm. (1).

(4) După fmnalizarea cercetărilor, dacă acestea privesc sau an legătură en un membru al sindicatului

semnatar al prezentului contract, reprezentanml sindicatului are dreptul Ia consultarea dosarului de

eercetare.

(5) Once cercetare a unei abateri disciplinare pentru membnii de sindicat va fi efectuată conform procedunii

prevărzute în anexa nr. 8.
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CAPITOLUL 9

Art. 179

Dispoziţii finale

Prevederile contractului colectiv de muncă Ia niveł de sector sunt considerate de drept minime şi

obligatorii.

Art. 180

Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă asigură aplicarea acestuia.

Art. 181

in toate situaţiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei şi modului de finanţare pentru unităţi,

secţii, compartimente şi servicii, externalizări servicü etc., angajatorul care predă este obligat să transmită,

iar angajatorul care preia este obligat să garanteze respectarea clauzelor prezentului contract colectiv de C
muncă.

Art. 182

Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică de drept salariaţilor rcprezentaţi de organizatia

sindicală semnatară a acestui contract şi produc efecte pentru toţi salariaţii potrivit legii.

Art 183

Satariaţii membri ai orgaiúzaţiei sindicaic semnatară a prezentului contract colectiv de muncă au dreptul să

poarte Ia echipamentut de protecţie însemnele organizaţiilor sindicate specifice.

Art 184

Părţile semnatare sunt răspunzătoare de aplicarea şi garantarea prevederilor contractuíui colectiv de muncă

Ia nivel de unitate, conform competenţelor br prevăzute de Iegislaţia în vigoare.

Art. 185

Aplicarea prevederitor contractului colectiv de muncă încheiat este obligatorie. Nerespectarea clauzelor

atrage răspunderea, potrivit Iegii.

Art. 186

Părţile vor susţine de comun acord drepturite prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru care

sunt prevăzute reglementări legale suplimentare.

Art. 187

(1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze

şi să nu susţină hotărâri ~i proiecte a căror adoptare ar conduce Ia diminuarea din

prezentul contract~

C
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(2) Toate documentele semnate de toate părţile sen-matare ale prezentuhii contract colectiv de rnuncă la

nivel de unitate sunt incluse, de drept, în conţinutul prezentului contract ca acte aditionale.

Art. 188

Prezentul contract colectiv de muncă, încheiat în 3 exemplare, îşi produce efectele de Ia data înregistrării

lui la Jnspectoratul Teritońal de Muncă Constanţa.

INSTITUTH

SPITALIJL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA

o Ec. lonescu lonut Cornel

Manager;

SINDICATIJL SAMTAS CONSTANŢA FILL4LA SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE

URGENŢĂ “SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA

o Nicolae Manea

Presedinte Sindicat Sanitas Constanţa
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Anexa nr. 1

Regulamentul privind organizarea şi funeţionarea Comisici paritare Ia nivel de imitate

1. Comisia care monitorizează prevederile aplicării contractului colectiv de muncă Ia nivel de unitate

va fi compusă din 3 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale semnatare şi 3 reprezentanţi ai

angajatorului.

Membril comisiei desemnati de angajator sunt:

. Ec. lonescu lonut Comel— Manager;

Ec. Constantin Valerica — Director Financiar Contabil;

• Bc. Gheorghe Georgiana — ~ef servieiu RUNOS;

Membrü comisiei desemnati de Sindicatul SANITAS Constanţa rdiala Spitalului Clinic

Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa stint:

• Nicolae Manea — Presedinte SANITAS Constanta;

Rădulescu Cristina — Presedinte filiala “Sanitas” SCJUC;

. Seitan Carmen luuiana — Vicepresedinte filiala “Sanitas” SCJUC;

2. Comisia se va întruni Ia cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 15 zile

lncrătoare de Ia formularea cererii şi va adopta hotărâri valabite prin unanimitate, în prezenţa a 3/4

din numărul total al membrilor.

3. Comisia va Ii prezidată, prin rotaţie, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa

respectivă.

4. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.

5. Secretariatul comisiei va 5 asigurat de unitate.

6. Comisia este împutemicită să interpreteze prevederile contractulni eolectiv de niuncă, în aplicare,

în funcţie de condiţüle concrete şi de posibilităţile unităţilor, Ia solicitarea uneia dintre părţi.
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ANEXA NR. 2

Modelul contractuJuj individual de muncă

Art. 1 Contractele individuale de muncă încheiate între angajator şi salariat, inclusiv contractul de stagiu

vor cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru aferent.

Art. 2 Prin negociere între părţi modelul cadru prevăzut Ia art. 3 poate cuprinde şi clauze, drepturi ~i

obligaţii specifice, potrivit Iegii sau prezentului colectiv de muncă.

Art. 3 MODELIJ’L CADRU AL CONTRACTULUI INI)IVWUAL DL MUNCĂ

Model-cadru

CONTRACTINDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat Ia data tie şi înregistrat în registrul general de evidenţă a saĺariaţilor cii ut

... diii data de

A. Păr%ile contractuhui

Angajator - persoană juridicălJîzică cu seduul/domiciliul in înregistrată Ia

regis/ru comerţuhui/autorităţile administraţiei publice din en nr CodJiscal

telefon e-mail reprezentată legal prin domnul/doamna in

calitate de

şi

salariatul/salariata - domnul/doamna domiciliat/domiciliată in localitatea sIr. . .

nr sectorul/judeţul e-mail posesor/posesoare al/a cărţii

de identitate/paşaportului seria rir eliberată/eliberat de Ia data de. .

CNP autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de inuncă seria nr.

din data

am încheiatprezentul Contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:

C. Durata con tractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata urrnând să ínceapă activitatea Ia data de

b) determinată, de zile/săptămáni/luni, începând cu data de şi pánă la data de in

conformitate cu art. 83 lit djttLegea ni~ 53/2 003 - Codul muncü, republicatc5~ cu

completările ulterioareĺacte noriqabjyş ~i’iaracter special, respectiv
. . :
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Đ. Perioada de probă:

a) durata de zile calendaristice/lucrătoare, &z cazul contractužui individual de ;m.’ncă pe

perioadă determinată;

b) condiţiile perioadei de probă (dacă există)

E. Locul de inuncă

1. Activitatea se desfăşoară la (domiciliu~’secţie/atelier/birou/serviciu/coinpartiment etc.), din

sediul social/punctul de lucru/alt bc de muncă organ izat al angajatorului

2. In lipsa unui bc de muncăj?x sabariatul va desfăşura activitatea astfel:

(pe teren/la sediul clienţibor/arie geograJîcă grup de unităţi etc.). In acest caz

salariatul va benejicia de:

a) prestafii suplimentare (în bani sau in natură); Ci
b) asigurareaĺdecontarea žransporiului tie către angajator (după cazj.

F. Febul muncii

Funcţia/Ocupaíia conform Clas’Jîcării ocupaţiibor din Románia.

C. Durata timpuíui de muncă şi repartizarea acestuia

1. 0 norină întreagă, durata normabă a timpubui de muncăJiind de ore/zi şi/sau

ore/săptămănă.

a) Repartizareaprogramului de muncă seface: &2 zibebe de mire orele sau

. . . . (‘inegal/schimburiĺJlexibilĺindividualizat etc.), după cum urmează:

b,) Prograinul normal de muncă se poate mod(tica in condiţiile regulamentului internĺcontractului colectiv

de muncă aplicabil.

2. 0~acţiune de normă de ore/zi ore/săptămánă ore/lună.

a) Repartizarea programului normal de muncă se face: in zilebe de între orele

sau (inegalĺschimburi/Jlexibil/individualizat etc.), după cum urmează:

b) Programul de muncă se poate inodjica in condiţiile regularnentului intern/contractului colectiv de

muncă aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimeniare, cu excepţia cazurilor defor$ majoră saupentru alte lucrări urgente

destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlăturării consecinţebor acestora.

H. Concediul

Durata concediulul anual de odihnă este de zile lucrătoare, lucrată.
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De asemenea, benejîciază de un concediu suplimentar, Cu 0 durată de. zile iucrătoare.

L Salariul

1. Salariul de bază lunar brut: leL

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri .

b) indemnizaţii .

c) prestaţü suplimentare în bani .

d) modalitatea prestaţiiior suplinientare în natură .

e) alte adaosuri

3. Orele suplimentare prestate de saiaria;U Cu normă întreagă in afara programului normal de lucru se

compensează cu ore libere piătite in următoareie 90 de zile Calendar/st/Ce după efectuarea acestora,

conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii ,i;~ 53/2 003 - codisl mun Cii, republicată, cv

modijicările şi completărilee ulterioare. In cazul în Care compensarea pr/n ore 1/here plătite nu este

posibuă, orele suplimentare prestate in afara programului normal de iucru vor Ji plătite cu un spor Ia

salariu in cuantum de

4. Munca prestată in zilele de sărbători legale, precum şi in zilele libere plătite stabilite prin acte

norniative/contracte colective de muncă aplicabile se compensează Cu timp liber piătit sau cu un spor la

salariu, confonn contractului colectiv de muncă api/Cab /1 sau Legii nr. 53/2 003 - codul tnuncii.

republicată, cu modWcările şi completărde ulterioare.

5. Data/Datele Ia care se plăteşte salariul este/sunt

6. Metoda de piată

J. Aite Clauze:

a) perioada de preaviz în cazul concedierii este de zile lucrătoare, conform Leg/i nr. 53/2003 - Codul

niuncii, republicată, Cu modiJîcăriie ş/ completărUe ulter/oare, sau contractulu/ colectiv de muncă

aplicabil, după caz;

b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile lucrătoare, conform Leg/i nr. 53/2 003 - Codul

muncii, republicată, Cu mod(fîcările şi completările ulter/oare, sau contractului colectiv de rnuncă

aplicabil;

c) in cazul In care salariatul urniează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţide prevăzute la

art. 18 aliti. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul tnunc/i, republ/cată, cu mod(Jicăr/le şi cornpletăr/le

ulter/oare, se vor regăs/ ş/ in contractul individual de mnuncă;
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đ) alte clauze .

K A!ribufiile postului

Atribu/iile pos’ului sun! prevăzute înjişapostului, anexă Ia contrac/ul individual de muncă.

L. Riscurile spec(flee posžului

Riscurile de accidentare şi imbolnăvire profesională specijice pos!ului sun! prevăzute în evaiuăriie de risc

ale locului de muncăĺpostului de lucru şi înJişa de identţJîcare afactorilor de risc profesionaL

Al’. Criteriile de evaluare a ac!ivi!ăţii profesionale a salariatului:

N. Procedura privind utilizarea senmăÍurii electron ice, semnă!urii electronice avansate şi sernnăturii

electronice caljjlcaĺe se realizează după curn urmează: în conformitate cu prevederile actelor

normative/regularnentul internĺcontractul colectiv de rnuncă aplicabil.

0. Formarea profesională C
Forinarea profesională se realizează in unnătoarele condiţii: in conforinitate en prevederile

actelor normative/regularnentul Intern,’contrac!ul eolectiv de muncă aplicabil.

P. Condiţiile de muncă

Activitatea se desfăşoară în eondiţii norrnale/vătărnătoare!deosebite/speciale de ,nuncăJdeosebit de

periculoase, în conforinitate Cu prevederile legale.

Q. Drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea in inuncă:

a) echiparnent individual c/c protecţie .

b,) echipament individual de lucru .

c) inateriale igienico-sanitare .

‘1,) aliinentaţie de protecţie .

e) alte drepturi şi obligajii privind sănătatea şi securitatea in muncă

R. Drepturile şi obligajiile generale ale părţilor

1. Salariatul are, in principal, ur,nătoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru inunca depusă;

b) dreptul la repaus zilnie şi săptărnânal;

c) dreptul Ia coneediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul Ia seeuritaff~Jisănătate in tnuncă;
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» dreptul laformare profesională;

g) alte obligaţiiprevăzute de lege scm de contractele colective de muncă api/cab/fe, după ccii

2. Saiariatului U revin, în princĘpai, următoarele obligaţii:

a) obiigaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a Indeplini atribuţiile ce îi revin conform Jişei

postului;

b) obligaţia de a respecta discipiina muncii;

ç) obligafia deýdelitatefaţă c/c angajator in executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncü in un/tate;

e) obligaţia de a respecta confidentialitatea informa;iilor şi documentelor utilizate in indeplinirea

atribuţiilor de serviciu;

» obligaţia de a adera /a un fond de pens/i admin is/rat pr/vat, in conform/tate cu prevederile art. 30 din

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu mod’Jîcările şi

completările ulterioare.

3. Angajatorul are, in principal, următoarele drepturi:

a) să stabilească atribuţiile de serviciu şi norma de muncă pentrujiecare salariat;

b) să dea dispoziţii cit caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităfli /or;

c) să exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

d) să constate săvárşirea abaterilor disciplinare şi să apI/ce sancţiunile corespunzătoare, potrivit leg/i,

contractului colectiv de muncă aplicabil şi reguia’nentului intern;

e) să stab ilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatu/ui, precum şi criteriile de evaluare a

realizării acestora;

» să suporte asigurarea medicală privată, contribuţiile sup//men/are /a pens/a facultativă sau Ia pensia

ocupaţională a salariatului, in condiţiile leg/i, după caz;

g) să acorde or/ce alte drepturi stabilite ca urmare a activităţii profesionale a salariatu/ui.

4. Angajatorului îi revin, in principal, următoarele obligaţü:

a) să înmôneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc4 anterior începerii activităţii;

b) să înJîinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze ínregistrările prevăzute de lege;

c~) să acorde salariatului toate drepturile cc decurg din contractele individuale de muncă, din contractul

colectiv de inuncă aplicabil şi din lege;
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4) să asigure permanent condiţiile tehn ice şi organizatorice avute in vedere Ia elaborarea nonnelor de

muncă şi condi’iile corespunzătoare de muncă;

e) să informeze salariatul asupra condiţiilor de imincă şi asupra eletnentelor care privesc desf’%urarea

rela;iilor de muncă;

j7 să informeze salariatul cv privire la obligafia de a adera Ia WI fond de pensii administrat privat, in

condiţiile legii;

g) să elibereze tin document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea

desfăşurată de acesta, durata acĺivităţii, salariul, vechimea in muncă, in meserie şi specialitate sats tin

extras din registrul general de evidenţă a salariajilor, datat şi certĘjicatpenini conformitate;

It,) să asigure conJidenţialitatea datelor cv caracter personal ale salariatului.

S. DispoziţüJinale

1. Nivelul Ia care contractul colectiv de muncă aplicabil a fost incheiat (de exemplu: unităţi/grup de

unităţi/sector de activitate)

2. Prevederile prezentului contract individual de muncă se conzpletează cv dispoziţiile Legii ni~ 53/2 003 -

Codul muncil, republicată, cu mod(jîcările şi completările ulterioare, şi ale contractului colectiv de muncă

aplicabil, prevăzut lapct. 1.

Once mod(jîcare privind clauzele contractuale in timnpul executării contractului individual de mnuncă

imp tine încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, anterior producerii

;nodiJicănii, cv excepţia situaţiilor in care o asemenea mod(ficare este prevăzută în mod expres de lege say

în contractul colectiv de mnuncă aplicabil.

Ľ ConJlictełe în legătură cu încheierea, executarea, modűicarea, suspendarea sau incetarea prezentului

contract individual de mnuncă potJî soluţionate atât pe cale amiabilă prin procedura concilieriĘ cdt şi de C
instanţajudecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat in două exemplare, côte unulpentrujiecareparte.

4ngajator .

Yalarzat,
Reprezentant legal,

Çemnătura

Im pnimit tin exemplar.

9emnătura

)ata

~: ~
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ANEXA Nil. 3

Categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile care benefxciază de reducerea duratei

normale a timpului de lucru

A. Reducerea timpului normal de lucru

1. Personalul care lucrează în anatomie patologică şi în medicină legală, în activităţile de prosectură, săli
de disecţie şi morgi: 6 ore/zi.

2. Personalul care ĺucrează în activităţile de radiologie-imagistică medicală şi roentgenterapie, medicină
nucleară şi radioizotopi, igiena radiaţiitor nucleare, terapie cu energii înalte (diapuls, microundă, unde
scurte şi ultrasunete), angiografie şi cateterism cardiac, precum şi personalul care asigură întreţinerea şi
repararea aparaturii din aceste activitäţi: 6 ore/zi.

3. Personalul sanitar cu pregătire superioară, asistenţii medicali, indiferent de nivetul studiilor, precum şi
personalul sanitar mediu, care desfăşoară activitate de dizolvare şi preparare a soluţiiíor citostatice: 6 ore/zi

4. Personalut cu pregătire superioară din unităţile şi compartimentele de cercetare ştiinţifîcă medico
farmaceutică: 7 ore/zi.

5. Medicii şi farmaciştii din unităţile din sectorul sanitar, inclusiv unităţile şi compartimcntele de
cercetare ştiinţifică medico-farmaceutică: 7 ore/zi.

6. Personalul sanitar şi personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau compartimente de analize
medicale: 7 ore/zi.

7. Personalul sanitar şi personalul sanitar auxiliar care lucrează în hidrotermoterapie: 7 ore/zi.

8. Personalul sanitar care iucrează în staţiile de sterilizare şi în staţiile de preparare a soluţiilor sterile: 7
ore/zi

B. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu, conform Legii nr. 319/2006.

1. Laboratoarele de analize medicale şi de cercetare în toate specialităţile: 11 lapte/zi/persoană.

2. Laboratoarele de anatomie patologică, morgi, prosecturi, laboratoare de medicină legală, de citologie,
de radiologie: ii lapte/zi/persoană.

3. Staţii de stcrilizare: 11 apă mineralăĺzi/persoană.

4. Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi alte compartimente similare: 11 apă mincralăĺzi/persoană.

5. Personalut de întreţinere şi reparare instalaţii sanitare, vidanjare: 11 apă mineralălzi/persoană.

6. Lucrători de curăţenie, colectare material infecţios, rampă de gunoi, deşeuri medicale: 11 apă
mineralăĺzi/persoană.

7. Staţie de neutralizare deşeuri medicale: 11 apă mineralăizi/persoană.

8. Staţie de clorinare: ii apă mineralălzi/persoană.

9. Laboratorul de analize fizico-chimice: 11 apă mineralăiziipersoană.

10. Magazie centrală de materiale: 11 apă mineralălzi/persoană.

11. Centrałă termică: 11 apă minerală/zil persoană.
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ANEXA NR. 4

Numănil de zile de concediu de odihnă suplimentar pe locuri de muncă şi în funcţie de condiţiile de

desfiíşurare a aetivităţii

CAPITOLUL 1

Sc acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

1. Personalul care łucrează Ia:

a) dezinfecţic, dczinsecţie, deratizare;

b) staţii de colectare şi neutralizare a deşeurilor periculoase;

c) ergoterapie din unităţi, secţii şi compartimente de psihiatrie, neuropsihiatrie, psihiatric pediatrică şi

neurologie pediatrică;

d) spălarea manuală, căłcatul manual al confeeţiilor şi echipamentelor, precum şi călcatul cu presa;

e) personalul care ĺucrează în centrale telefonice Cu 100 -250 posturi, activitate permanentă.

f) Staţii de colectare ~i neutralizare a de~euri1or periculoase

2. Personalul care îngrijeşte şi creşte animale de laborator, precum şi ccl care lucrează Cu acestea.

3. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în cabinete de consultaţii de neurochirurgic,

ortopedie, traumatologie şi arşi.

4. Personalul sanitar din unităţi farmaceutice care au sediul în unităţi, secţii, compartimente şi cabincte

de consultaţii de tuberculoză activă şi boll infecţioase

5. Muncitorii de întreţinere şi deservire a utilajelor cu zgomot ce depăşeşte 90 dB, certificate de

autoritatea competentă în domeniu.

6. Personalul care utilizează materiale dentare (alte substanţe preparate cu sołvenţi aromatici).

7. Personalul care luerează în bucătăriile unităţilor sanitare.

S. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în secţii şi compartimente, cu paturi de

chirurgie.

CAPITOLUL 2

Sc acordă 4 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

1. Personalul care tucrează în Iaboratoarc sau compartimente de microproducţie.

2. Personalul care Iucrează în:

a) activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile;
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b) orgoterapio (sau structuri de terapie ocupaţională) din unităţi, socţii şi compartimente, cu paturi, cu

bolnavi cronici irocuporabili.

3. Personalul sanitar care lucrează în secţii şi compartimente, cu paturi, do copii distrofici.

4. Personalul care łucrează direct Ia cercetarea şi producţia serurilor şi vaccinurilor.

5. Muncitorii şi porsonalul de administraţio din unităţi şi sccţii cxterioare, Cu paturi, de tuborculoză activă

şi de boli infecţioase.

6. Personalul sanitar din cabincto do consultaţii do tuborculoză şi boli infecţioase.

7. Porsonalul care lucroază în laboratoaro sau compartimonto do corcotări şi analizo chinice,

toxicologico, biologice, biochimice, microbiologice, virusďlogice, in&amicrobiologice, parazitologice.

8. Porsonalul modico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucroază în unităţi, secţii şi compartimonto, Cu paturi,

do traumatologio şi ortopodic.

9. Porsonalul care lucroază pe catculatoare do birou (laptop/desktop), activitato do minimum 70% din

timpul do lucru.

CAPITOLJJL 3

Se acordă 5 zile de concodiu do odihnă suplimontar pontru:

1. Porsonalul care lucroază Ia ropararoa şi întrcţinoroa aparaturii de radiologio şi roontgontorapie,

modicină nuctoară, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu energii înalte şi do fiziotorapie.

2. Personalul care ofoctuează analizo chimico, toxicologico, biologico şi biochimico din laboratoaro şi

compartimonte do modicină łogałă.

3. Porsonalul care lucrează în centralo telefonico cu poste 250 do posturi, activitate pormanontă.

4. Personalul care prestează activităţi în contralo termice po bază do combustibil solid şi lichid.

5. Porsonalul care lucroază în activităţi do fízio-oloctromaso-tormo-bahoo-torapio.

6. Porsonalul sanitar care lucroază în staţiilo contralo do storilizaro.

CAPITOLIJL 4

So acordă 6 zilo do concodiu do odihnă suplimontar pontru:

1. Porsonalul sanitar care lucroază în secţii şi compartimonto, cu paturi, do oncopodiatrio.

2. Porsonalul sanitar care lucroază po navo şi ambarcaţiuni pontru pescuitul maritim şi oceanic, sub

pavilion românesc.

3. Porsonalul caro manipuloază şi utilizoază morcurul Ia construiroa, ropararoa şi întroţinoroa, otalonaroa

şi vorificaroa aparatolor do măsură şi control cu morcur, procum şi a întrorupătoarolor Cu morcur



4. Personahil care confecţionează, prin suflare, aparatură de laborator din sticłă de cuarţ şi sticlă cu

plumb.

5. Personalul care lucrează în laboratoare nediferenţiate de analize medicale.

6. Personalul care Iucrează în spălătorii din unităţi sanitare.

7. Personalul sanitar din cabinctele de consultaţii de psihiatrie şi neuropsihiatrie.

8. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care Iucrcază în blocul operator, blocul de naşteri/săli de

naşteri, neonatologie, laboratoare de radioterapie, în secţii/compartimente de neurologie, neurochirurgie.

9. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care Iucrează în serviciuL/compartimentul de prevenire a

infecţiilor asociate asistenţei medicale, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T.

Nicolau” Bucureşti, punctele de transfuzii din spital, centrele de transfuzie sanguină regionale/judeţene şi al

municipiului Bucureştt, în Iaboratoarele de cardiologie şi radiologie intervenţtonală, în Iaboratoarclc de c
endoscopie intervenţională, unităţi de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgenţe

neurovasculare, genetică medicală, unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci

critici (USTACC).

10. Salariaţii nevăzători, alte persoane cu handicap, posesori ai unui certificat de încadrare in grad de

handicap. şi tineri în vârstă de până Ia 18 ani rcprezentaţi de organizatia sindicală semnatară a prezentului

contract colectiv de muncă

CAPITOLIJL 5

Se acordă S zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

1. Personalul sanitar din unităţi, secţii şi compartimente TBC, S}DA şi de boli infecţioase.

2. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care Iucrează în secţii şi compartimente de îngrijiri

paliative, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie C.
oncologică, transplant de organe, secţii/compartimente pentru arşi, centru pentru arşi.

3. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi, secţii şi compartimente, de psihiatrie,

neuropsihiatrie, neuropsihiatrie pediatrică şi de recuperare neuromotorie ~i neuropsihomotorie,

neuromusculară şi neurologică

4. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care Iucrează în secţii şi compartimente de ATI, de terapie

intensivă şi de terapie acută, ~i care lucrează în activitatea de anestezie, hemodializă, epidemü deosebit de

grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii.

5. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care Iucrează, in asistenţă medicală de urgenţă şi transport

sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor (UPU - SMURD, UPU,

CPU) precum şi operatorii-registratorii de urgenţă
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CAPITOLUL 6

Se acordă 9 zile de concedin de odihnă suplimentar pentru:

1. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în:

a) unităţi nucleare de categoria I de risc radiologic;

b) unităţi nucleare de categoria a Il-a de risc radiologic.

CAPITOLIJŁ ‘7

Sc acordă 10 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

1. Personatul care lucrează Ia autopsie, prosecturi, în săłi de disecţie şi în Iaboratoare sau compartimente

de anatomic patologică şi de medicină Icgală.

2. Personalul din leprozcrii.

3. Pcrsonaluł sanitar care Iucrează în mine de cărbuni, de minereuri feroase şi neferoase, de substanţe şi

minereuri nemetalifere.

4. Personalul sanitar care îşi desraşoară activitatea în subteran, Ia mine de minereuri radioactive.

5. Pcrsonalul care îşi desfăşoară activitatea în:

a) unităţi nucleare de categoria a Ill-a de risc radiologic

b) unităţi nucleare de categoria a P/-a de risc radiologic.

NOTĂ:

Salariaţii care Iucrează Ia unul din tocurile de muncă prevăzute în prezenta anexă şi care dau dreptut Ia mai

multe condiţii de odihnă suplimentare vor primi un singur concediu de odihnă suplimentar, şi anume pe ccl

mai mare.

~jt
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Anexa nr. 5

Sporul de vechime în muncă

]. Cooficionţii de ierarhizaro pe baza cărora so stabilosc salariile de bază, sporurile şi alte drepturi

specifice domoniului do activitate sănătato sunt provăzute în Legea 153/2017.

2. Cooťicionţii prevăzuţi în anoxă pontru funcţiile de exeouţie corespund nivolului minim al fiecărei

funcţii, Ia care so adaugă 5 gradaţii corospunzătoaro tranşelor do vochimo în muncă

3. Tranşele do vechimo in muncă, în funcţie do care so acordă cole 5 gradaţii potrivit aIm. (2), sunt

următoarelo:

- gradaţia 1 - do Ia 3 ani Ia 5 aiim - şi so determină prin majorarea salariului do bază cu cota

procentuală de 7,5%, rozultând noul salariu do bază;

- gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se dotormină prin majoraroa salariului do bază avut cu cota

procontuală do 5%, rozultând noul salariu do bază;

- gradaţia 3 - do la 10 ani la 15 ani - şi so determină prin majorarea salariului do bază avut cu cota

procontuală de 5%, rezultând noul salariu do bază;

- gradaţia 4-do la 15 ani Ia 20 do ani - şi so dotormină prin majorarea salariului do bază avut cu cota

procontuală do 2,5%, rezultând noul salariu do bază;

- gradaţia 5 - posto 20 do au - şi se determină prin majorarea salariului do bază avut cu cota

procontuală do 2,5%, rezultând noul salariu do bază.

4. Gradaţia corespunzătoare tranşei do vochimo în muncă so plăteşto cu începere do Ia data do întâi a

lunii următoare coloi în care s-a împlunit vechimea în muncă, prevăzută Ia tranşa respoctivă.

5. Pontru acordarea gradaţiei corospunzătoaro tranşoi do vochime în muncă, angajatorul va Iua în

considoraro integral şi porioadolo lucrato anterior în alto domonii do activitate docât cole bugetare.
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Anexa ur. 6

Echipamentul de protecţie

încălţăminte - 4/an;

- pantaloni - 5/an;

- fuste - 5/an;

- bluze - 5/an;

- halate de molton - sistem pavilionar; 1 la 2 ani

- halate doe - 2/an;

- salopete doe - 2/an;

- pelerine de ploaie - 1/an;

- eizme electroizolante - 1/an;

- calote - 3/an;

- mănuşi şi măşti - după necesităţi;

- şo4uri - după necesităţi;

- cizme de cauciuc - după necesităţi;

- cască de protecţie - după necesităţi;

- ochelari de protecţie - după necesităţi;

- centură de siguranţă - după necesităţi.

Materiale igienico-sanitare:

a) se acordă întregului personal:

- săpun - 1/lunăĺpersoană;

- hârtie igienică - 1/lunăipersoană;

- peru de unghii - 1/anipersoană.

b) substanţe dezinfectante de uz personal următorului personal:

- instalator sanitar;

- spălătoreasă;

- personalului de Ia staţia de neutralizare deşeuri medicale;

- personalului de la rainpa de gunoi;

- personalului de curăţenie.



Anexa nr. ‘7

PROCEDIJRA PR1VIN]~ ASIGIJRAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI INTERZICEREA

DISCRIMINĂRII

Notă de fundamentare

Legislaţia actuală privind ogalitatoa do şanso ~i interzicorea discriminării provode obligativitatea

introducerii, în contractolo colectivo, inclusiv la nivel do sector, do clauze do intorzicere a faptelor do

discriminare şi, respoctiv, clauzo privind modul de soluţionare a sesizărilor/roclamaţiilor formulate do

porsoanolo projudiciate prin asemenea fapto. (art. 13 din Logea 202 din 2002 privind ogalitatea do şanso şi

de tratamont întro fomoi şi bărbaţi.

Art. 1

Prin egalitatea do şanso şi do tratamont întro femei şi bărbaţi în relaţiile do munoă so înţologo accesul

nediscriminatoriu la:

a) alogorea on exercitarea liboră a unoi profosii san activităţi;

b) angajare în toate posturilo san locunilo do muncă vacante şi Ia toate nivelunilo iorarhioi profosionalo;

c) venituri ogalo pontru munoă do valoare egală;

d) informare şi consiliene profesională, programe do iniţioro, calificare, perfecţionare, specializare şi

recalifioare profosională, inclusiv uconicia;

e) promovaro la once nivol iorarhic şi profesional;

I) condiţii do înoadraro în munoă şi do muncă Co rospoctă normolo do sănătate şi securitate în munoă,

conform provodonilor logislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiilo do concedioro;

g) bonofioü, altele decât ode do natură salarială, procum şi Ia sistomolo publico şi private do securitato C
socială;

h) organizaţii patronale, sindicale şi organismo profosionalo, procum şi Ia bonoficlilo acordato de acestea;

Secţiunea 1 — Hărţuirea sexuală

Art.2.

Hărţuiroa sexuală reprezintă once formă do oomportamont nodorit, constând în contact fizic, cuvinto,

gosturi sau alto mijloaoo indecente, materiato vizualo ofonsatoare, invitaţii compromiţătoaro, oereri de

favoruri sexuale san once altă conduită ou conotaţii sexuale, care afeotează domnitatoa, intogritatoa Rzică şi

psihioă a persoanolor Ia locul do muncă.

Art 3.

a) Angajatorul nu va perrnitę..şinu va tolora hărţuiroa soxuală La locul do public faptul că
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încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul;

b) Angajatorul va informa toţi salariaţii de regulile de conduită ce trebuie respectate şi de sancţiunile

aplicabile, în cazul încălcării acestora;

c) Angajatorul va include hărţuirea sexuală pe agenda sesiunii de instruire a personahilui.

Art 4.

Angajatorul, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de

hărţuire sexuală, va conduce investigaţia în mod strict contidenţial şi, în cazul confirmării actului de

hărţuire sexuală, va propune măsuri disciplinare corespunzătoare. Acestea pot merge de Ia avertisment până

Ia transferul hărţuitorului.

Art 5.

Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, care va conţine

relatarea detaliată a incidentului reclamat.

Art 6.

Comisia va comunica reclamanmlui, în termen de 2 săptămâni, dacă sesizarea este întemeiată şi dacă va Li

însoţită de cercetări.

Art 7.

Investigatorii vor cerceta faptele cu atenţie, iar Ia terminarea investigaţiei vor comunica părţilor implicate

rezultatul anchetei şi ceca ce se intenţionează să se facă, într-un termen cc nu va depăşi 8 săptămâni de Ia

depunerea plângerii. Pc parcursul anchctei flu vor ft admise referiri cu privire Ia stilul de viaţă aI

rcclamantului.

Art 8.

Dacă se stabileşte că a avut bc un act de hărţuire sexuală, hărţuitorului i se vor aplica sancţiuni disciplinare

corespunzătoare, în termen de 2 săptămâni de Ia terminarea anchetei. Victima flu poate Ii transferată

împotriva voinţei sale.

Măsurile vor Li comunicate în scris şi reclamantului, şi reclamatului.

Art 9.

Dacă se stabileşte că nu a avut bc hărţuirea sexuală, se va comunica reclamantului care, dacă doreşte, se

poate adresajustiţiei.

Art 10.

Dacă actul de hărţuire sexuală Ia locul de muncă vine din partea unci persoane care nu este

unitatea respectivă, victima se va adresaşcfului ierarhic.
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Art 11.

Dosarele cu plângerile de hărţuire sexuală vor ii păstrate conhdenţial eel puţin 3 ani de Ia data rezolvării br

Art 12.

Once fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuabă, atât împotriva reclamantului, cât şi

împotriva oricărei persoane care ajută Ia investigarea cazului, vor Ii considerate acte discriminatoane şi vor

fi sancţionate conform Iegii în vigoare.

Artl3.

În cazul în care ancheta stabileşte că reclamantul a adus acuzaţii false, cu rca-credinţă, acesta va răspunde

potrivit legii.

Art 14.

Comisia va informa conducerea anual despre numărul de sesizäri primite, despre natuna acestora şi despre ()
avizul dat.

Secţiunea II — Ilărţuirea psibologică (mobbing)

Art. 15

Prin hărţuire psihobogică se înţelege once comportament necorespunzător care are bc într-o perioadă, este

repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte

intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică on psihologică a unei

persoane;

Art. 16.

Se consideră a Ii hărţuire psihologică Ia locul de muncä (mobbing) fără a Ii enumerate exhaustiv,

următoarele:

a) existenţa unui comportament abuziv, manifestat împotriva unui salaniat hi mod sistematic, repetat

şi având o întindere semnificativă în timp (frecvenţa comportamentelor de mobbing mai mult de o dată pe

săptămână, pe o perioadă mai mare de şase luni, este considerată vaboare-prag pentru diagnoza mobbing

ului).

b) acte de hărţuire ce violează personalitatea, demnitatea sau integritatea fizicălmentală a individului,

hărţuirea determinând degradanea substanţială a mediului de lucru, atrăgând după sine posibilitatea (în cele

mai multe cazuri) o demisie fortată.

c) once formă de discriminare Ia locul de muncă, care încalcă principiile egalităţii de ~anse constând

într-un comportament repetat şi anormal faţă de un salariat sau un grup de satariaţi, care este de natură să

genereze un risc pentru respeętfŞiisalariaţi.
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d) comportament anormal ce vizează un salariat şi care tinde Ia victimizarea, umilirea, diminuarea

respectului de sine sau ameninţarea acestuia.

Art. 17

Angajatorul va include hăijuirea psihologică pe agenda sesiunii de instruire a personałului.

Art. 18

Angajatorul, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi consiliere şi asistenţă victimelor actelor de

hărţuire psihołogică şi, în cazul confîrmării actului de hărţuire, va propune măsuri disciplinare

corespunzătoare. Acestea pot merge de Ia avertisment până Ia transferul hărţuitorului.

Art. 19

Procedura privind sesizarea, investigarea ~i soluţionarea cazurilor de hărţuire psihologică se realizează în

conformitate cu prevederile art. 5-13 din Secţiunea I

Secţiunea III — Prevenirea discriminării

Art. 20

Federaţiile sindicale desemnează, în cadrul organizaţiilor sindicale afiliate din unităţi, reprezentanţi cu

atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Ia locul de

muncă.

Art. 21

Reprezentantii sindicali desemnaţi primesc de Ia persoanele care se consideră discriminate

sesizărilreclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor

angajaţilor

Art. 22

Opinia reprezentanilor sindicali din unităţi, cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi

de tratament între femei şi bărbaţi Ia locul de muncă, se menţionează în mod obligatoriu în raportul de

control privind respectarea prevederilor Łegii 202/2002

Art. 23

Angajaţii au dreptut ca, în cazul în care se consideră discriminaţi să formuleze sesizări/reclamaţii către

angajator sau împotriva Iui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau

al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei Ia locul de muncă.

Art. 24

Organizaţiile sindicatele au un interes legitim în respectarea principiului egalităţii de şanse şi

persoanelor discriminate, reprezenta/asista îi c~drul procedurilor administrative aceste pers

! a~.
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Anexa nr. 8

Procedura cercetării disciplinare prealabile

Art. 1 Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia sancţiunii cu avertismentul sons, flu

poate 11 dispusă mai îflainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Art. 2

1. Odată cu luarea Ia cunostinţă de catre angajator de săvâr~irea unei fapte Ce ar putea ft considerată abatere

diseiplinară, aeesta emite decizia de cercetare discipíinară.

2. Decizia de eercetare discipliflară trebuie să descrie acţiunea sau inacţiunea eereetată, data producerii

aeesteia, prevederile avute în vedere ea fund îfleăleate, cine a facut sesizarea, data ~i ora Ia Care are lee

prima audiere din partea comisiei de eercetare disciplinară prealabilă.

3. Pentru efeetuarea eereetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie on

va apela Ia servieiile unui consultant extern specializat în legislaţia munch, pe care o/ul va imputermci în

acest sons.

4. În vederea desf~şurănii cercetănii disciplinare prealabile, salaniatul va Ii convocat în scnis de eätre

persoana desemnată, de eătre pre~edinteIe eomisiei sau de către consultantul extern, împuterniciţi potnivit

pet 3, precizându-se obiectul, data, ora ~i locul întrevederii.

5. În euprinsul eonvocării trebuie să lie descrisăle foarte elan fapta/faptele pentru care salariatul este

cercotat disciplinar.

6. Convocarea şi decizia de cereetare disciplinară prealabilă împreună cu copia de pe actul do sesizare a

faptei vor ft comunicate persoanei cercetate.

7. Convocarea pentm eereetare disciplinara poate fi fheută prin once mijioc de comunicare care asigură

transmiterea şi confirmarea pniminii acesteia. Se poate înmâna direct salaniatului, se poate tnimite prin poştă, (
recomandată Ş~ eu confirmare do pnimire sau pnin executorjudecătoresc.

8. In situaţia în care salariatul refuză să primească convocarea, se va încheia un proces verbal în cupninsul

căruia se va menţiona refuzul salariatului do a primi convocarea.

9. Comunicarea convocării trebuie să se efectueze cu eel putin S zile înainte de data stabilită pentru

efectuarea eercetării diseiplinare.

10. Neprezentarea salaniatului Ia convocarea făcută în eondiţiile prevăzute rară un motiv obiectiv dă dreptul

angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

11. În cursul eercetärii diseiplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze ~i să susţinä toate apărăriłe

în favoarea sa ~i să ofere~cornisiei sau persoanei. împuternieite să realizeze cercetarea toate probele ~i
,j

motivaţiile pe care Ia có~n~ideră necesane, precum şi dreptul să lie asisi de către un
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consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui

membru este.

12. Reprczentantul sindicatului al carui membru este salariatul va fi invitat Ia flecare întrunire a comisiei de

disciplină în calitate de apărător.

13. Desfă~urarea cercetării disciplinare prealabilă trebuic consemnată în scris sub sancţiunea nulitătii.

14. În cursul efectuării cercetării disciplinarc, vor Ii audiaţi salariaţii care erau prezenţi sau ar fi trebuit să

ňe prezenţi în locul ~i Ia data Ia care a avut be fapta.

15. Dacă după audierea pcrsoanebor mentionate Ia pct.14, salariatul cercetat solicită acordarea unui termen

pentru a formula apărări în scris ~i pentru a prezenta probe noi în apărarea sa, inclusiv martori, comisia de

cercetare disciplinară prealabilă va adrnitc această solicitare ~i va dispune în acest sens acordarea unui

termen de două zile lucrătoare.

16. După trecerea tcrmenului de două zile prevăzut Ia pct.15, comisia de cercetare disciplinară va analiza

apărările salariatului, formulate în scris san oral în faţa comisiei, în mod direct sau prin intermediul

reprezentantului sindicatului a! eărui membru este, şi va încheia un referat /proces-verbal/raport al comisiei,

adresat conducerii, în cuprinsul căruia comisia indică faptele care au fost comise de salariat ~i argumentele

pentru care aceste fapte sunt considerate abateri disciplinare, indică normele interne încălcate de către

salariat, apărările salariatului ~i propune sau flu o sancţiune disciplinară.

17. Printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile catendaristice de Ia data luării Ia

cunostintă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de Ia data săvărşirii faptei,

angajatorul poate:

a) să-~i însuşească întocmai propunerea referitoare Ia fapta comisă, vinovaţia sau nevinovaţia salariatului

respectiv, sancţiunea discipłinară sau exonerarea de răspundere;

b) sä nu-şi însuşească propunerea, decizând el sancţionarea sau exonerarea de răspundere

c) să aplice o sancţiune mai aspră sau mai putin aspră decât cea menţionată în propunere.

18. Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederibor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muneă san

contractul colectiv de muncă aplicabil care an fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care an fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare

prealabile sau motivele pentru care, în condiţiite prevăzute Ia art. 251 aIm. (3), nu a fost efectuată

cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiuj~adisciplinară se aplică;
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e) termenul în care sancţiunea poate Ii contestată;

I) instanţa competentă Ia care sancţiunea poate fi contestată.

19. Angajatorul esto ccl care stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport Cu gravitatea abaterii

disciplinare sävârşite do salariat, ţinând cont do următoarele aspecte:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul do vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportamontul general în serviciu a salariatului;

20. Sancţiunea disciplinară poate Ii:

a) avertismentul sons;

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salaniului corespunzător füncţiei în care s-a dispus rotrogradarea,

pentru o durată ce flu poate depăşi 60 do zile;

c) reducerea salaniului do bază ~O0 durată do 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salaniului do bază şi/sau, după caz, şi a indcmnizaţiei do conducere pe o perioadă do 1-3 luni

cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinară a contraotului individual do muncă.

21 .Prezenta procodura face parte do drept din Regulamentul intern ale unitatii

(~.
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Anexa ur. 9

Procedura privind protectia salariaţilor din Sănătate împotriva agresiunilor Ia locul de muncă

Nota de fundamentare

Având în vedere numărul tot mai mare do agresiuni fizice ~i verbale împotriva angajaţilor din Sănătate

realizate do pacienţi, aparţinători san alte persoane;

Tinând cont do faptul că agresiunile împotriva salariaţilor sunt posibile ~i datorită măsurilor ineficiente do

securitate ~i protecţie asigurate do angajator Ia locul do muncă

Pentru diminuarea numărului do cazuri de agresiuni împotriva salariaţilor ~i în vederea constituirii unui

mediu de lucru sigur în toate unităţilo sanitare;

S-a elaborat prezenta procedură, anexă Ia contractul colectiv do muncă Ia nivel de unitate~

Procedura are Ia bază cel puţin următoarele prevederi:

Arti

Toate agresiunile Ezice la locul de muncă, in timpul programului do muncă, împotriva angajaţilor din

Sănătate sunt considerate accidente do muncă, beneficiind de un tratament corespunzător.

Art.2

(1) Salariaţii beneficiază do sprijinul unităţii în cercetărilo şi procesele legate de agresiunile cărora Ic-au

căzut victime.

(2) Plângerea împotriva agresorilor oste înaintată do către unitate, salariat sau împreună

(3) Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pontru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor

do muncă sau bolilor profesionalo, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiilc

asigurărilor sociale de stat

Art. 3

Pentru a asigura protecţia salariaţilor Comitetolo do securitate şi sănătato în muncă do Ia nivelul unităţilor

au obligaţia de a elabora Planul do măsuri privind protocţia salariaţilor împotriva agrosiunilor.

Art. 4 Elaborarea caictelor do sarcini pentru achiziţia serviciilor do pază ~i protccţie se realizează cu

respectarea Planului do măsuri privind protecţia salariaţilor împotriva agrosiunilor.

Art.5

(1) Toate agresiunilo fizice şi verbale de Ia nivol do unitate sunt centralizate Ia nivel do unitate si vor Fl puse

Ia dispoziţie Ia corore.



(2) Respectarea programului de vizită şi a regulilor privind accesul altor persoane în unităţile sanitare este

park integrantă a măsurilor de protecţie a salariaţilor.

(3) În toate unităţile sanitare este interzis aecesul persoanelor afkte în stare de ebrietate sau sub influenţa

băuturilor alcoolice, cu excepţia celor prezentaţi în calitate de pacienţi sau pentru stabilirea alcoolemiei.

Art.6

(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit on prin mijloace de comunicare directă Contra unui medic, asistent

medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau onicărui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în

exerciţiul funcţiunii on pentru fapte îndeplinite în exerciţiul füncţiunii, se pedepseşte cu închisoare de Ia 6

luni Ia 2 ani sau cu amendă.

(2) Lovirea sau once acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute Ia aIm. (1), aflate în

exerciţiul funcţiunii on pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de Ia 6

luni la 3 ant

(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute Ia aIm. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii

on pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de Ia 6 luni Ia 6 ani.

(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor preväzute Ia aIm. (1), aflate în exerciţiul

funcţiunü on pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de Ia 3 Ia 12 ani.
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