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Contractul colectiv de munci la nivel de grup de unităţi aflate în adiniriistrarea/subordinea 
Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2017-2019, înregistrat Ia 

Ministerul Consultirii Publice fi Dialogului Social cu numaru ,m„ M.C.P.O.S. 
/ Ieşire 

Nr.. . ....... / DOS 
Data 'J::1/4!, ........... .. 

În temeiul Legii nr. 62/201 t, intre: 
l. Administraţia Spitalelor ş.j Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), în calitate de 
imputemi~it al ordonatorului principal de credite; 
2. Salariaţi, reprezentaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 de către Uniuneş, Sindicala 
Sanitas Bucuresti (USSB) 
3. Salariatii, reprezentati potrivit prevederilor legii 62/2011, de catre Federatia Sindicala 

----.. Hipocrat; 
se încheie următorul contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi: 

CAPITOLUL I 
Dispod,Jii generale 

Art. 1. 
(1) Părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de 
muncă la nivel de grup de unităţi, se obligă să respecte prevederile acestuia. 
(2) La încheierea contractului colectiv de muncă s-a avut în vedere legislaţia în vigoare. 
(3) 1n sensul prezentului contract, termenul angajator desemnează pe Gel care angajează: 
- Administraţia Spitalelor şi . Serviciilor Medicale Bucureşti, otgan de specialitate al 
administraţiei publice locale şi autoritate locală în domeniul asistenţei de sănătate publică, 
conform atribuţiilor sale stabilite prin actul de infiintare si regulamentul de organizare si 
functionare; 
- unităţile sanitare reprezentate prin manager; 
(4) În sensuJ prezentului contract, termenul de unjtate este folosit pentru a reprezenta: 
- spitalele ; 
-ASSMB; 
(5) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecărui 
.salariat; în conformitate cu leg,i.slaţia internă şi în concordanţă cu convenţiile internaţionale pe 
care România le-a ratificat. 

Art. 2. 
Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică şi produc efecte în toate unităţile, 
conform Anexei nr. I O, indiferent de forma de organizare, d.e modul de finanţare şi de 
caracterul activităţii. 
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Art.3. 
(1) În cazuJ în care se negociază contracte colective de muncă la nivel de unităţi, la cerere, în 
concordanţă cu conţinutul Anexei nr. l la prezentul contract, organizaţiile semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi au obligaţia de a anun'3 
reprezentanţii angajatorului care sunt organizaţiile.sindicale împuternicite în acest sens. 
(2) PrezentuJ contract colectiv de muncă are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime 
garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative cu privire la: 
- încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de 
muncă, conform legislaţiei în vigoare; 
- măsurile de sănătate şi securitate în muncă; 

- timpul de muncă şi timpul -de odihnă; 
- alte măsuri de protecţie• socială a salariaţilor membri ai organizaţiilor sindicale afiliate 
organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de munci şi acordarea de facilităţi 
acestora; 
- formarea şi perfecţionarea profesională; 
- drepturile organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă; 
- obligaţiile salariaţilor. 

Art. 4. 
(1) Orice cerete de modificare a prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de 

unităţi va face obiectul unei noi negocieri. 
(2) Cererea se comunică în scris celorlalte părţi şi va cuprinde obiectuf modificărilor. 
(3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, care va transmite cererea către semnatarii prezentului contract colectiv de 
muncă. 

(4) Negocierile cu privire la modificare, vor putea începe dupa 48 de ore de la data solicitării 
acestei modificări dar nu mai mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării. 
(5) După depunerea cererU de modificare şi pe toată perioada negocierilor, angajatorul se 
obligă să nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munci pentru motive ce nu sunt 
imputabile salariaţilor. 
(6) Prezentul contract colectiv de munca se poate prelungi cu l an prin act aditional; în acest 
caz, una din părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de 
unităţi va solicita prelungirea cu minim 30 de zile înainte de expirarea sa, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 5. 
Modificările aduse contractului colectiv de muncă produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la 
data înregistrării lor la Ministerul Consultlrii Publice şi Dialogului Social 
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Art. 7. 
(1) Aplicarea ptevederilor contractului colectiv de muncă se face potrivit prevederilor legale în 
vigoare, iar interpretarea conţinutului contractului colectiv de muncă se realizeaz.ă prin 
consens. 
(2) Dacă nu se realizează consensul_, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti. 

Art. Ş. 
Părţile recunosc şi aplică principiile fundamentale ale dreptului muncii, drepturile şi obligaţiile 
părţilor fiind fundamentate prin p~zentul contract colectiv de muncă. 

Art. 9. 
(1) Contractele colective de muncă la nivel de unităţi precum şi contractele individuale de 
muncă nu vor putea prevedea drepturi sub limitele prev!zute în ptczentul contract colectiv de 
muncă la nivel de grup de unit!ţi. 
(2) în contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate de către sindicate în numele 
salariaţilor, părţile contractante vor conveni, cu acordul salariatului, ca salariaţii asupra cărora 
se întind efectele contractului colectiv de muncă negociat, altii decat membrii organizatiilor 
sindicale semnatare, să plătească o contribuţie pentru destlşurarea negocierilor colective, care 
să nu fie mai mică de 0,6% din salariul de încadrare, dar care să nu depăşească valoarea 
contribuţiei sindicale. Această contribuţie urmeaz.ă a forma un fond separat utiliut pentru 
negocierile colective, aplicarea contractului colectiv de munca, precum şi în alte scopuri 
stabilite prin acordul plrţilor. M~ul de administrare a fondulu1 colectat se va stabili prin 
negociere între angajator şi organizaţiile sindicale afiliate organit.atiilor sindicale semnatare ale 
prezentului contract 
(3) Prevederile prezentului contract colectiv de munc! la nivel de grup de unităţi sunt minime 
şi obligatorii pentru angajatori. 

Art. to. 
Angajatorul este obligat să asigure publicare.a pe site-ul institutiei a contractului colectiv de 
muncă şi a oricăror altor comunicări la locurile convenite cu reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale şi patronale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul lor. 



(3) Angajatorul şi sindicatele afiliate la organiutiile sindicale semnatare a prezentului contract 
colectiv de muncă sunt obligate să se consulte şi să se infonneze. reciproc în cazurile speciale 
prevazute de legislaţia aplicabilă, în vigoare, referitoare la relaţiile de muncă. 

(4) Consultarea şi infonnarea se vor desfăşura organizatin cadn,l comisiilor paritare constituite 
la toate nivelurile. 

Art. 12. 
(1) Declanşarea procedurii prevazute la art. l I nu constituie un impediment pentru sesizarea 
instanţei de judecată de către persoana fizică ce se considera prejudiciată. 

Art.13. 
(1) Reprezentanţii angajatoruJµi şi cei a.i organizaţiilor sindjcale afiliate organizaţiilor 

semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, la sesizarea uneia dintre părţi, vor 
analiza la nivel de unitate modul în care sunt respectate drepturile şi obligaţiile salariaţilor. 
(2) În cazuJ constatării unor încălcări ale prevederifor legale/ prevederilor contractului colectiv 
de muncă, va fi sesizată Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti sau alte 
instituţii abilitate, după caz, în vederea soluţionării. 

Art. 14. 
(l) În situaţiile în care, în ptivinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de 
muncă, intervin reglementări legale ce modifică, prevederile prezentului contract colectiv de 
muncă, acestea vor face parte, de drept, din contract. 

Art.15. 
(1) Părţile. se obligă ca în perioada de executare a prezentolui contract colectiv de muncă să nu 
sustina proiecte de acte nonnative a căror adoptare ar conduce la dim,inuarea drepturilor ce 
decurg din prezentul contract colectiv de muncă. 
(2). Părţile. garantează respectarea prevederilor legale aplicabile prezentului contract colectiv de 
muncă în cazul în care se iniţiw acte nonnafive ce privesc relaţiile de muncă. 

Art.16. 
(1) Prezentul contract colectiv de muncă este încheiat pe o perioadă de 2 ani şi este valabil de 
la data înregistrării lui la Ministerul Consultării Publice şi Dialogqlui Social. 
(2) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor modificări legislative, 
părţile vor proceda la repegocierea unor clauze, după caz. 
(J) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul stabilirii unor drepturi şi obligaţii 

suplimentare ale salariaţilor, prezentul contract colectiv de muncă va fi pus în concotdanţă cu 
modificările survenite în contractul colectiv de muncă la nivel superior. 
(4) Prezentul contract colectiv de muncă va fi publicat in Monitorul Oficial prin grija 
organiz.atiilor sindicale semnatare conform prevederilor legale. 
(S) Orice cauză care presupune acordarea de drepturi b esti. se va face cu consultarea 
sindicatelor semnatare a prezentului contract, in ~ ~i )j6dificarii si evidentierli 
corespuni.atoare a bugetului des · izari" ~ .,,~ _ ~ ,on~ • 4t1itatilor aflate în 
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administrarţa/subordine·a Administratiei Spitalelor siServiciilor Medicale, conform legislatiei 
in vigoare. 

CAPITOLUL2 
L lncllelereo contractului individual de munctJ 

Art. 17. 
(1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt prevăzute î.n contractul individual de muncă, 
potrivit prevederilor legale î.n vigoare. 
(l) Normativele de personal se elaborează la nivelul Ministerului Swiătăţii. 

Art.18. 
(1) Încheierea contractului inqividual de muncă. se face pe haz.a condiţiilor stabilitţ de lege, cu 
respectarea drepturilor constituţionale ,ale salariatului şi potrivit prevederilor contractelor 
colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, la nivel de grup de unităţi şi la 
nivel de unitate, după caz. 
(l) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de 
şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminlri directe sau indirecte, bazate pe criterii 
de şex, orientare se~uall, Caqlcteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţionali, ra.sA, culoare, 
etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală sau orice alt criteriu care -are ca scop sau efect restrângerea 
sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele 
colective de muncă. Îh acest sens, cel puţin un reprezentant al sindicatului reprezentativ în 
unitate sau. unde nu exista sindicat reprezentativ, un reprezentant al sindicatelor semnatare ale 
cori~ctului colectiv de munca va participa în caiitate de observator la desfasurarea probelor 
concursurilor/ex.emenelor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din unităţile 
sanitare aflate in subordinea ASSMB, conform legislatiei in vigoare. 
(3) Criteriile de examinare se stabilesc, potrivit legii, de către .angajator, confonn prevederilor 
legale aplicabile . 
(4) Angajatorul se obligă să afişeze la loc public (avizier, web-site-ul instituţiei şi web--site-ul 
gov.ro ), posturile disponibile şi condiţiile de <>ţupare a lor; cu cel puţin 15 zile calendaristice 
înaintea solicitarii de scoate~ a lor la concurs, la toate ·nivelurile de organizare a unităţilor 
def'mlte la art. I -alin. (5), 

(5) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara 
unităţii obţin aceleaşj rezuJt.llt~, departajarea acestora se va face conform tegislatiei aplicabile 
in vigoare. 
(6) În cazul existentei unei structuri functionale cu deficit de personal angajat, salariaţii au 
dreptul să solicite conducerii unităţii mutarea lor in aceasta structura, în concordanţă cu 
interesele unităţii, cu cele proprii şi în condiţiile legU. 

. .. ~, .. ,t,; 
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Art. 19 
(1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită 
salariat. se obligă. să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei 

remuneraţii denumite salariu. 
(2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine, sub sancţiunea nulităţii absolute, 

prevederi cont.rare 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. Prin excepţie, contractul 
individual de muncă se poate încheia şi pe durată detenninată. în ambele cazuri salariatul va fi 

asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la organizaţia sindicală semnatară a 

prezentului contract colectiv de muncă pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de 
sindicat, la cerere. 

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

colective de muncă de la toate nivelurile, şi va fi actualizat anual, dacă este cazul. 

(S) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă 
în scopul prestării unei munci sau.a unei activităţi ilicite ori imorale. 
(6) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, 
în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în fonnă scrisă revine 

an gaj atorulu i. 
(7) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează. în registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de.muncă. 

(8) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un ex,emplat 

din contractul individual de muncă. 
(9) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. 
(10) Absenţele nemotivate şi conc;ediile tlră plată se scad din vechimea în muncll. 

(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) concediile pentru fonnare profesională fără plată, 
acordate în condiţiile legii; 

(12) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia 

de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salari_atul, cu privire la clauzele 
generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau sl le modifice. 

(13) Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul va fi informată cu privire la 
cel puţin următoarele elemente: 

a) identitatea părţilor; 

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească 
în diverse locuri; 

c} sediul sau, după caz, .domiciliul angajatorului; 

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte 

nonnative şi atribuţiile postului; 
e) riscurile specifice postului; 

f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; " ~· ........... 
g) în cazul unui contract de muncă pe durată cleterminată sau al unui contra _ --a.ti4'lMIP 

temporară, durata acestora; \J(. .~ 

h) durata concediului de odihnă la care sal · ul are dreptul; ... ~\~ttV'· -.,,._ 
(j~' - ~ ·(/. ' • ţt() ;fO~ ,.;;;· ~ \ 
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i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 
j) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea 
plăţii salariului la care salaria(1d are dreptul; 
k) durata nonnală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; 
l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale 
salariatului; 
m) durata perioadei de probă, după caz. 
(14) Elementele din informarea prevăzută la alin. (9) trebuie să se .regăsească şi în conţinutul 
contractului individual de muncă. 

(15) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (13) în timpul executării 
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un 
termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care 
o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă 
aplicabil. 
(16) în situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligatia de infonnare, salariatul este în drept 
să sesizeze, în termen de 30 de zile de La data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa 

judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a 
suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de infonnare. 
(17) În afara clauzelor genera~e prevăzute la alin. ( 13), între părţi pot fi negQCiate şi ~uprinse în 
contractul individual de muncă şi alte clauze specifice. 
(18} Sunt considerate clauze specifice, flră ca enumerarea să fie limitativă: 

a) clauza cu privire la formare,i profesională; 
b) clauza de neconcurenţă; 

c) clauza de mobilitate; 
(20) Informaţiile cerute, sub orice formă. de către angajator persoanei care solicită angajarea 

cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia 
capacitatea de a ocupa postul tespectiv, precum şi aptitudinile profesionale. 
(21) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care- solicită angajarea de la 
foştii săi angajatori, dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai 
cu încunoştin~ pi:ealabilă ar celui în cauză. 

Art. 20. 
(1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se face numai prin concurs saµ examen, 
după caz, sau orice alta forma prevazuta de lege. 
(2) Posturile vacante existentetin statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în conditiile legii, în 
raport cu necesităţile fiecărei" unităţi cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale 
reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 
(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post va~ts-a prezentat uo 
singur candidat, ocuparea postului se face prin examen. 



Art. 21. 
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individuat de muncă 
se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile caJenclaristice pentru funcţiile de 
execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, astfel: 
a) medici, fannacişti, biologi, biochimişti, chimişti, profesori CFM, fiziokinetoterapeuţi, 

asistenţi medicali, dentişti, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurtă 
durată sau postliceale: 
- 20 de zile - dacă au mai fost angajaţi în altâ unitate sanitară; 
- 30 de zile - dacă au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitară; 
- 90 de zile - debut în profesie. 
b) 30 de zile - alt personal cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată sau postliceală; 
c) 20 de zile - pentru persomţlul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în funcţii de 
execuţie medico-sanitate surori medicale, brancardieri, infirmiere, ma.seuri, nămol.ari etc.; 
d) 30 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în funcţii de 
execuţie, altele, decât medico-sanitare; 
e) 5 zile - pentru personalul necalificat; 
f} 45 de zile - pentru personalul provenit din altă unitate similară ce urmează să ocupe posturi 
de conducere; 
g) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmează să ocupe 
posturi de conducere, cu exceptia membrilor comitetului director; 
h) 90 de zile - pentru personalul ce urmeaz.ă să ocupe posturi de conducere la debutul în funcţia 

de conducere; 
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează 
exclusiv printr-o perioadă de probă de maxim_um 30 de zile calendaristice. 
(3) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile 
prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, 
precum şi în contractul individual de muncă. 

(4) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabitită decât o singură 
perioadă de probă. 
(5) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta 
debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze 
activitatea într-un Loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, cu consultarea 
organizaţiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă. 

(6) Perioada de probă constituie stagiu de cotizare. 
(7) Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru 
acelaşi post eşt;e de maximum 12 luni. 

! 

Art. 22. 

acestea. 



(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care prin lege sunt prevăzute 
incompatibilităţi pentru cumulul de functii. 

Art. 23. 
(1) La încheierea contractului individual de muncă cu timp parţial salariatul poate fi asistat de 
liderul sindicatului din care face parte, iar nemembrii de sindicat pot fi asistati la cerere. 
(2) Posturile temporar vacante care nu au putut fi ocupate. prin concurş pot fi ocupate prin 
cumuJ de funcţii de către salariaţii unităţii, cu respectarea legislaţiei aplicabile in vigoare. 

Art. 24. 
Cetătenii străini ,şi apatrizii pot fi angajaţi potrivit legii prin contract individual de rnµncă cu 
consultarea scrisă a sindicatului din unitate afiliat la organizaţiile sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, 

Art. 25. 
(1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează în 
niciunul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, flră consultarea scrisă a 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă,. în ceea ce priveşte protecţia socială a salariaţilor. 

(2) În cazul absenţei consultării scrise a părţii sindicale, organul ierarhic superior celui care 
angajează este obligat să asigure continu.ai'ea raporturilor juridice de muncă prin redistribuire în 
aceeaşi localitate sau judeţ, cu acordarea drepturilorsalariale, potrivit legîi. 
(3) În situaţia în care din motive justificate nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. (2) din 
prezentul articol, desfacerea contractului individual de muncă se va face ţinând cont de 
criteriile stabilite prin art. 133 din prezentul contract colectiv de muncă. 

Art. 26. 
Contractul individual de munci încheiat între angajator şi salariat va cuprinde oblîgatoriu 
elementele prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract colectiv de muncă. 

IL ExecuJarea contractului individual de numcd 

Art. 27. 
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc, 
potrivit legii, prin negociere şi sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de muncă şi 
în contractele individuale de muncă. 

Art. 28. 

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege şi prezentul contract 
colectiv de muncă. Orice tranzacţie prin care se unnăreşte renunţarea la drepturile salariaţilor 
prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă · itarea acestor drepturi este 
lovită de nulitate. ~~\~"'' · . .:1, 
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Art. 29. 
(1) Salariatul are, în principal, unnătoarele drepturi: 
a) la salarizare pentru munca depusă; 
b) la repaus zilnic şi săptămânal; 
c) la concediu de odihnă anual şi concediu suplimentar, corespunzător locului de muncă; 
d) la egalitate qe şanse şi de tratament; 
e) la demnitate în muncă; 
f) la securitate şi sănătate în muncă; 
g) la acces la formarea profesională; 
h) la informare şi consultare; 
i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

j) la protecţia în caz de concediere; 
k) la negociere ·colectivă _şi individuală; 
I) de a participa la acţiuni colective; 
m) de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
n) să fie informat despr.e orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, 
salarizare, timpul de muncă şi timpul de odihnă; 
o) să fie informat de orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul său de 
muncă; 

p) să se subordoneze doar şefilor ierarhici superiori; 
q) să-şi informeze in scris şeful direct de orice încercare de încălcare a drepturilor sale; 
r) să refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în conttactul individual de 
muncă sau în fişa postului, dacă el consideră că acele sarcini nu corespund pregătirii 

profesionale sau sarcinilor profesiei sale; 
s) să infonneze angajatorul de orice încercare de încălcare a sarcinilor de serviciu de către şeful 
direct şi de orice 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 suspidunii de sancţionare datorită 
exercitării drepturilor sale; 
u) să solicite. asistenţă organizaţiei sindicale în toate situaţiile în Ccare îi est~ periclitat locul de 
muncă, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în 
legislaţia în vigoare. 
(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
a) de a respecta programul de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atribuţ.iile ce îi revin 
conform fişei postului; 
b) de a respecta disciplina muncii; 
c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, regulamentul de organizare si 
functionare, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum .şi în contractul individual de 
muncă; 

d) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în UJ>ilt6.\'ln 

f) de a respecta secretul de serviciu; --- ~,';.\'f9-·•... . /~, 
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g) să nu execute mcLo sarcină ce-i depăşeşte cadrul fişei postului şi competenţelor 

corespunzătoare pregătirii profesionale; 
h) să nu facă uz de calităţi neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregătirea 
dobândită; 

i) să nu încerce să stabilească relaţii de subordonare cu colegii de la locul său de muncă, altele 
decât cele cuprinse în fişa postului; 
j) să respecte clauza de confidenţialitate dintre el şi angajator. 

Art. 30. 
(1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
b) să stabilească, prin fişa postului, atribuţiile fiecărui salariat, care se pot modifica cu acordul 
angajatului, în funcţie de sarcinile noi intervenite pe parcursul derulării contractului, decurgând 
din dispoziţii legale noi sau din necesităţile de armonizare a legislaţiei cu cea comunitară; 
c) să dea dispoziţii cu caracter:obligatoriu pentru salariat, sub rezerv~ legalităţii lor; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) să constate ·săvârşirea abateţilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului intern şi regulamentului de 
organizare si funcţionare; 

f) să artalizeze si sa solutioneze sesiz.ările salariaţilor _şi/sau organizaţiei sindicale reprezentative 
din unitate; 
(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţi:h 
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfhşu:rarea relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organiz.atorice avute în vedere la elaborarea 
nonnativelor de personal şi condiţiile corespunz.ătoare de muncă; 
c) să acorde salariaţilor toat~ drepturile ce decurg din lege/contractul colectiv de muncă 
aplicabil şi din contractele indîvidua.le de muncă; 
d) să comunice organiz.atiiJor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de munca, 
situaţia economică şi financiari a unităţii , înaintea aprobarii bugetului anual si înaintea oricarei 
rectificari bugetare; 
e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 
t) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în con~iţiile legii; 
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute 
de lege; 
h) să elibereze, la cerere, in·tertnen de 5 zile lucratoare, toate documentele care atestă calitatea 
de salariat a solicitantului; 
i) să asigure confidenţialitatea ~atelor cu caracter personal ale salari~ilor; , , 
j) să informeze reprezehtanţiî organizaţiei sjndicale de la nivelul unităţi. _ as-~-~ ... u 

măsurilor administrative pe care urmeaz.ă~~u,licc; 
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k) să consulte reprezentanţii Qrganiz.atWor sindicale semnatare a prezentului contract colectiv 
de muncAr în ceea ee priveşte necesitatea şi oportunitatea angajârilor de personal; 
l) să consulte organizaţiile sindicale semnatare a prezentului contnrct colectiv de muncă în ceea 
ce priveşte necesitatea şi oportimhatea perfecţionării personalului. 

I/L MoJ./ftcarea contradului individual de mUitcd 

Art. 31. 
(1) Contractul individual de ltli.Jncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unitate~ a contractului individual de muncă este 
posibilă numai în cazurile şi în condjţiile prevazute de legislâpa în vigoarelprez.entut contract. 
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 
elemente: 
a) durata contractului; 
b) locul muncii; 
c) felul ·muncii; 
d) condiţiile de muncă; 

e) salariul; 
f) timpul de muncii şi timpul dţ odihnă. 

Art. 32-. 
(1) Del~ sau .detaşarea salariaţilor, precum şi drepturile cuvenite acestora, se face în 
condiţiile stabmte de legislaţia: aplicabilă în vigo~. 
(2) Pe perioada d;etaşarit, Q.igajatorul Ia care S'-a dispus detasarea, va achita in contul 
organîzatiei sind.icale din care face parte salariatul, toate datoriile legate de cotizatia acestuia, la 
cerere.a organizatiei sindicale din care face parte. 

Art. 33. 

Angajatorul poate modifica tei,tporar locul şi felul muncii, tlră consimţământul salariatului, în 

cazul un.ot ·situaţiî d~ fQrtă nutjoră prevăiute de lege, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca 
măsură de protecţie a salariatului. 

IV. SU$jhndarea contra.aulul individual de muncă 

Art. 34. 
(l) Suspendacea contractului irjdividual de. muncă poate inte~eni de dt'ţ?pt, prin ac:OrdtJI părţilor 
sau prin actul unilateral al uneih dintre părţi . 

(l) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de 
către salariat ş.ia plăţii drepturilor de natură salarială dţ: că~angajatot. 
(3) În caz.ul susp<ţ_ndării contractului individual d.e muncă din cauz.a unei fapte imputabife 
salariatului, pe dutata suspendării acesta nu va beneficia de n_iciun drept care rezultă din 
calitatea sa de salariat. , ~ , : 
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Art. 35. 

(1) La suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului locul de muncă 
se păstrează, iar pe locu.l astfel vacantat unitatea poate .angaja altă persoană cu contract de 
muncă pe perioadă determinată. 
(2) În cazul în care suspenqatea contractului individual de muncă. intex:vine din iniţiativa 

salariatului, angajatorul va infprma reprezentanţii organjzafi11or sindi.~e: ttfilUlte org3nizaţiilor 
semnatare. al~ pr~e!îtului co.ntiract colecti'v de muncă din care face parte sâlarittul, iar perioada 
pentru care se s:olicită·suspendareacontractului individual de muncă va fi respeţtată întocmai. 

Art. 36. 

(1) Pentru suspendw:ea contractului individual de muncă din inîţiativă Mig~jatorului este 
necesară consulbp'~ reprezen..tanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale prezentului contract ·colectiv de muncă. 
(2) În cazul în care salariatul membru de sindicat se găseşte în situaţia cercetării disdplinare, 
angajatorul .are obligaţia de a fafonna permanent reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate 
organiz.aţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă de stadiul cercetărilor, 

concluziile comisiei de <fisciplină, precum şi despre măsurile disciplinare pe care preconizează 
să le adopte. 

Art. 37. 

(1) Contractul individual de munci se suspendă de drept în unnlitoatel~ s'~tuaţiJ: 
a) con~iu de matemltate; 
b) concediu penu-u incapacitate temporară de muncă; 
c) carantină; 

d) exercitarea unei funcţii tr:t cadrul unei autorităţi executive_, legislative ori judecătoreşti, pe 
toată durata mandatului; 
e) îndeplinirea unei funcţii cte conducere salarizate în sindicat; 
f) forţă majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autQrit.aţiile ori atestările 
necesare pentru exercitarea profesiei. 
i) in alte cazuri expres prevăz~te de lege. 
(2) Pe perioada suspendării d~ drept a contractelor indivic;tµale de muheă posturile vacantate 
temporar pot fi scoşs_e l~ CQ.nţuts, conform actelor normativelor aplicabile; în vigo~e, cu 
incadrarea in bugeţ1 ,eu av{zul reprezentantilor organjzatHl<>,r' sinâit~ate semnata.rea ale 
prezentului contract co1ect{v dţ man~. 

Art. 38. 

(1) ContractuJ individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele 
situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 . l,,1.z în cazul ~~flut 
h d. pân I î 1· . A • d 3 . ' \\. e,UC.: ~ an ,cap, ă a mp 1mrea varste1 e am; ~,v ""i"'"'""·, ~~ . 
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b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsţă de până la 7 ani sau, în cazul ~pilului 
cu handicap" pentru afeQţiuni ihtercurente, până laJmpJtnitea vârstei de 18 ani; 
c) concwiu patern.al; 
d) concediu pentru formare profesională; 
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismeJor profesfonale constituite la nivel 
central sau local, pe toată durata mandatului; 
t) participarea la grevă. 
g) concediu de acomodare 
(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în cazul în care salariatul absenteaza 
nemotivat un număr de.3 (zile) consecutiv. 

(3) Posturile temporar vacante corespunzatoare si.tuatieJ de la alin. (I) lit. a)-e) pot fi scoase la 
concurs conform actelor normativelor aplicabile, în. vigoare. 

Art. 39 

(l) Contrapţul indîvidual de muncă. poate fi susp.endat din iniţiativa aosajatorul:qi în 
unnătoarele· situaţii-: 

a) în cazul în care salariatul a fost trimis în j!W.ccată pentru fapte penale incompatibile eu 
funcţia deţinuţl, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; 
b) în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără înc.etarea raportului de muncă, în special 
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 
c) pe durata detaşării. 

d) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, 
măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au 
fost stabilite obligaţii: care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi tn cazul în 
care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţin_u.tul măsurii împiedică executarea.contractului 
de muncă 

e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autortzaţiilor sau atestărilor 
necesare pentru exercitarea profesiilor. 
(2) În cazurile prevăzute la al ii). (I) I it. a), b) şi d), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 
salariatu] îşi reia activitatea avută anterior şi i se va p_lăti, în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii ci.vile contractuale, o desp4gubjre egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a 
fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 
(3) Postucil.e temporar vacante corespunzatoare situatiUor prevazute la alin (l) lit. a) si si d) 
pot fi scoase ta concurs conform actelor normativelor aplicabile, în vigoare. 

Art. 40. 

(1) Pe durat.a Îfltretupe'rii temporare a activitătii uniţăţii sanitare publice, salariaţii, care:ni,1 pot 
fi redistribuiţi, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi :mai 
mică de 8_5% d'in salariul de bază corespunzător funcţiei ocupate, in functie de fondurile 
disponibile. 
(2) Pe durata întreruperii temporare a activităţii unităţii, prevăzu - alin. (l ), salariaţii se vor 
afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând pos· ~rea~rsă ef~pună reînceperea 
activităţii cu salariaţii aflaţi în baza de a. _ ·iţtorului.. ~~~~
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Art. 41 

(1) Contractul individ.ual de muncă PQate fi suspendat prin acordul părţjlo[ în cazul concediilor 
fără plată, pana la 3 (trei) luni, în situatiite descrise de lege. 
(2) Partite: semnatare ale contracţului colectiv la nivel de unitate pot agrea durata pentru 
suspendarea contractuh,1i individual de munca, dar fara a depasf 3 (trei) luni, cu exceptia 
cazuri lor dovedite cu documente justificative. 

V. Încetarea contractului individual de muncă 
Art. 42. 
Contractul individual de munc~ poate înceta astfel: 
a) de drept; 
b) ca urmare a acordului părţilor, ta data convenită de acestea; 
c) ca urmare a voinţei unilaterale a- uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ 
prevăzute de lege. 

Art. 43. 
Contractul individual de muncii încetează de drept: 
a) la data decesului salariatului 
b) la data JJmânerii irevocabilţ a.ho$râri.i judecătoreşti de declarare a morţii sau a pun~rii ,sub 
interdicţie a salariatului. 
c) la data comunicării deciziei de pensiorulll' pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, 
pensionare anticipată parţială sau pe,nsionare pentru invaliditate a salariatului, PQtrivit legii; 
d) ca urmate a constatării nulităţii absolute a contractµlui individultl d.e muncă de la dăta la 
care nulitateaa fost constaaită, pr'in acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de sslariat a.. unei persoane 
c.oncediate nelegal sau pentru ,motive neîntemeiate, de la d.ata rămânerii definitive a, hotărârii 
judecătoreşti de reintegrare; 
f) ca unnate. a condamnării penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; 
g) de Ia data ret~rii ·de 'către autorităţile sau organismele .competente a avizelor, .autorizaţiilor 
ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 
b) ca urmare a.interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii .ca măsură de siguranţă ori 
pedeapsă oomplemeotâtă, de 1, .d3ta rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti pdn care s-a 
dispus interdicţia; 
i) la data expirării rermenµlui contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 

j) Dacă în ~n de 61uni de la suspendare; salariatul nu şi-a reînpo.iţavizele, autorizaţ.iile od 
atestările necesare pentru exei:citarea profesiei, contraţtu.l individual de muncă încetează de 
drept; 



(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muneă produce efecte pentru viitor. 
(3) Nulitatea contractului indivi.dQal de munc.ă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioara a 
condiţiilor impuse de lege. 
(4) În situaţia "in care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii 
pentru salwiaţi, care contravin unor norme legale imperative sau. contractelor colective de 
muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţijle legale sau convenţionale 
aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. 

(S) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul 
la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 
(6) Const.atarea nulităţii şi sta~ilirea, f)otrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul 
părţilor. 

(7} Dacă părţile nu se înţele-g, nulitatea, se pronunţă de c~ instanţa judecătorească. 

Art. 45 

(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din initiatjva 
angajatorului. 

(2) Concedierea poate fi. dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru 
motive care nu ţin de persoana salariatului, cu respectarea prevederilor legale ap.licabile şi 
avi.zul organizaţiilor sindicale semnatare. 

Art. 46. 

Este interzisă concedierea salariaţilor: 

a) pe criterii de se~. 1>rientare .sexuală, catac.te.ristici genetice, v~ llJ)artenenţă naţîonslă, 
tasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 
responsabHitate famîlială, apartenenţă ori activitate sindicală; 

b) pentru e~ercitarea, în condiţjile legii, a dreptului la grevă, şi a drepturilor sindica.le. 

Art. 47. 

(1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor cu 
măsura dispunerii concedierii sau cu adoptarţa de măsuri disciplinare, pentru motive ce tin,de 
exercitarea drepturilor sindicale 'Vor constitui motivul .destlşurării plângerii penale împotriva 
angajatorului. 
(2) Angajatorul poate sa dispuna rnasuri disciplinare împotriva celor care condjtioneaz.a 
membrii de Sindicat, confonn l~gil. 

Art. 48. 

(1) Dispunţrea mă,!iurii de poncediere a unui salariat, pentru alte motivţ decat cele 
profesionale„ aflat intr-<> functie sindicală eligibilă fa nivel de unitate sau la orice alt nivel, nu 
poate fi pusă în practică decât cu acordul expres al organizaţiei sindicale respective. 

Art. 49. 
(1) Concedierea salarillţilor nu poate fi dispusă: 
~) pe durata incapacităţii tempo.rare dei~~'-Stab'ilită prin: c ,.~ :\ 

• El),,_ ,v,,._'ll 
. "1> . ~ <:::;"° 

&~~!,; :::,_q 
3: , ro ,,. ~i! 
~• ~ I I O: 



b) p.e duratacon~iuluî pentru carantină; 

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă 
de a.cest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 
d) pe durata coni::~iului de matemit.ate; 
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, î_n cazul 
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani_; 
f) pe durata conc:ţdiului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 
cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
g) pe durata efectuării concediului de odihnă; 
b) pe perioada concediului llră plată acordat în condiţiile pre;zentului c,ontract colectiv de 

' ' 

muncă. 

(2) Prevederile alin. (I) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce .intervin ca urmare a 
reorganizării judiciare-sau a falimentului -an.gitJatorului, în tQndiplle legii. 

Art. so 
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive_ ce tin de persoana salariatului cu 
respectarea prevederilor legaJe, cu. consultarea organizatiilor sindicale din unitate. 

Art. 51. 

(1) Concedierea p~nt(u săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la tegulile 
de djsc.iplină a muncii po-ate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării 
disciplinare prealabile ~j în t~rme~le st.abilite de lege şi prezentul contraetcolectiv de muncă, 
(2) Concedierea salariatului -pentru cazul în care nu corespunde profesional locului de muncă în 
care este încadrat, poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform 
procedurii d~ evaluare- stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, îh lipsa 
acestuia, prin regulamentul intern. 

Art.51 

(1) În cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala se constata 
inaptitudinea fizica si/sau psihjca a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca 
atribu:tiile co~şp:unzatoare locului de munca ocupat sau daca nu corespunde profesional locului 
de mun-ca in care este încadrat, angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri 
de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea profesională sau, duJ>ă. 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 alin. (1), 

acesta are obligflti~ de a S;Olicita sprijinul agenţiei teritoriaJe de ocupare a forţei de muncă în 
vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pteg:ătirii profesionale- sau, după caz, 
capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. 
(3) Salariatul are la dispoijţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului 
conform prevederilor alin. (1) pentru a-şi martifesta expres consîmţământul cu privire Ja noul 
loc de muncă oferit. 
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(4) În cazµI în care sa1wiatul m;1 îşi manifestă, exp~s consimţământul în termenul prevăzut la 
alin. 0), precum şi d,upă notificarea c.azului către agenţia teritorhtlh de ocupare li forţei de 
muncă conform alin. (2), angajatorul ·poate dispune concedierea salariatului. 

Art. 53. 

(1) În cazul. în care se dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, 
datorită inaptitudinilor fizice sau psihice, datorită incompetenţelor profesionale sau pentru 
motive care nu ţin de persoana salariatului~ perioada de preaviz nu poate fi mai mica de 20 de 
zile lucrătoare, confo_rm prevederilor legale. 

(2) în oricare alte situat.ii, perioada de preaviz nu p<>ate fi mai mat:e de 20 de iile lucrătoare 
pentru salariaţii cu ftJneţii de ex~uţie, respectiv mai mare de 45 de zile· lucrato~ pentru 

salariatii care ocupa functii de conducere, cu excepţia persoanelor aflate în perioada de probă 
care nu beneficiază de preaviz conform prevederilor legale 

Art. S4. 

(l) Conced'ierea penn:u motive care nu ţin de persoana salariatului reprezinţi încetarea 
contractului individual de muncă, detenninată de desfiinţarea locului de munc_ă ocupât. de 
salariat ca unnare a dificultăţilor economice, a transfonnărilor tehnologice sau a reorganizării 
activităţii. 

(2) Desfiinţarea locului de muncă ·trebuie să fie efectivă şi să aib~ o cauză reală şi serioasă; 
fundamentată economic. 
Art. 55. 
Concedierea pentru motive ~are nu ţin de perso:ana salariatului poate fi individuală sau 
colectivă. 

Art. 56. 

Prin concediere colectivă se înţ~lege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, 
din unul sau mai multe motive care nu, ţin de persoana salariatului, 3 unui număr de: 
a) cel puţin 10 salariaţi. dacă angajatorul e:i-are disponlbilizeatA are încadraţi mai mult de 20 de 
salariaţi şi mai puţin. de .1 00 de: salariaţi; 

b) cel puţin 10%, din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeazâ are încadraţi cel puţin 100 
de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi ; 

c) cel puţin 30 de ~lariati, dacă, angaj3tţ,tul care disponibilizează are încadraţi cel p.uţin 3.00 de 
salariaţi 



munc.ăr iar pentru adoptarea planului de, măsuri este neces.ar acordul aceloraşi organizaţii 
sindicale. 
(4) înainte de dispunerea măsurilor de concediere angajatorul va ·pune la dispoziţia 
reprezentanţilor organizaţiilor .sindicale afi,liate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
CQntract colectiv de muncă planul de măsuri menit să ducă la împiedicarea concedierii 
colective din unitate. 

(5) Pentru stabilirea priQrităţilor la concediţtre, angajatorul, cu. consultarea reprezentanţilor 
organizaţiilor 'Sindicale afiliate organizaţiilor semnata.re ale prezentului contract colectiv de 
muncă, va elabora un proiect de QOm~ediere colectivă. Proiectul de concediere va fi înaintat 
organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contracţ colectiv de muncă, cât şi ~lor afiliate 
acesteia, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Bucureşti, cât şi Agen~ei Teritoriale de Ocupare .a. Forţei cte Muncă, (!µpă caz. 
(6) Pţtttru reducer.ea numărului de persoane ce urmeai~ a fi concediate, sindjcatele din unitate 
afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă sllfit 
obligate să transmită anS,ajatorului propriul plan de măsuri la care angaja.totul are obligaţia de a 
formula un răspuns scris şi mQtivat. 
(7) În situaţia în care unitatea îşi reia activitatea într-o perioadă de până la 9 luni de la data 
închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activităţii să-şi extindă activitatea în aceeaşi 
perioadă de 9 lllll.Î de la ~ta de la care s-a dispus co.needierea, ,salariaţii- concediaţi !lU dreptul 
de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, la cerere, fără 
examen sau concurs ori perioadă de probă. 

(8) În situaţia în care salaîiatii care au dreptul de a, fi reangajaţi potrivit alin. (7) nu îşî 
manifestă expres consimţământul în tennen de l O zile lucrătoare sau refuz.! locul de muncă 
oferit, angajatorul poate face noi angajări pe rocurilţ de muncă rămase vacante. 

Art. 58. 

Decizia de concediere se comunică salariatuluj în soris, şi trebuie·să conţină în mod obligatoriu: 
a) motivele care detennin~concedfotea; 
b) durata preavizului; 
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate; 
d) lista tuturor Jocurilor de muncă disponibil.e:-în unitate şi tennenul în care salariaţii utmează 
să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant în condiţiile prevăzute de Codul muncii. 

Art. 59. 
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. 

Art~ 60. 
Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege şi de prez.~11, 

colectiv de muncă este lovită de nulitate absolută. 



Art. 62. 

(1) În cazul în care concedieţea a fost efectuată în mod netemeinic sau neJegal, instanţa va 
dispunJ: anularea ei şi va.obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu ~lariile indexate, 
majorate şi reaciualizate şi cu celelalte drepturi de care ărfi beneficiat salariatul. 
(2) La solicitatei! salari.atului, instanţa care a dispus anularea conceqierii va repune pătţiJe în 
situaţia anterioară emiterii actului de concediere. 

Art. 63. 

(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă al salariatului care, printr-o notificare 
scrisă, co.munic4 angajâtorului încetarea contractului in<fividua! de muncă, !'lijpl împJ:inirea 
unui termen de preavi-z. 

(l) Refuzul a.xigajştoOJlui de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada 
acesteia prin ol'Îce mijloace deiprobă. 

(3) Salariatul are-dreptul de a nu motiva demisia. 
(4) Termenul de pteaviz ~te cel convenit de pă(ţi în contractul individual de muncă sau, după 
caz, cel prevăzut în contractele de munc! aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 zile 
calendariştke ~tru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 45 de zile calendtµ:istice 
pentru salariaţii care oe.upă funcţii de conducere. 
(S) Pe durata preavizului con~etul ind"i\,jdual de munc_ă continuă să îşi producă toate efectele. 
în această perioadă salariatul ţste obligat să 'îşi îndeplinească toate sarcinile profesionale la 
locul de muncă. 

(6) Ocuparea locului de. ţnuncă al persoanei care a demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi 
în cazul ocupării posturilor va~ante. 

(7} În situa~a în care în perioada de preaviz coptractul . îndividual de n'luncă este suspendat, 
tennenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. 

(8) Contractul individual de muncă încetează la data expirării tennenului de preaviz. 
(9) Salariatul poate demisiona tără prea\lÎZ <bţcă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
asumate prin contractul individual de muncit 

Art. 64. 
(1) a) În cazul modificării ·sursei şi a modului de finanţare; precum şi în cazul externalizării şi 
prjvatizăril, Potrivit legii, pentrU unităţi, secţii, ambulatorii de speda:Jitate etc., angajatorul 
semnatar al contractului individual de muncă va prevedea în actele de predare-primire ca 

angajatorul care p,:r,eia să asigure continuitatea pentru minimum 5 ani a contractului individual 
de muncă al personalului preluat, confonn prevederilor legale aplicabile în domeniu. 
b) În situaţia prevăzut! mai su,s, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va 
sprijini re:?,olvatea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale 
afiliate organizaţiilor semnatare.ale prezentului contract colectiv de muncă. 

(2) Schimbarea ~rsoanei juridice care angajează nu dă dreptul la o salariza.re sub . ·vei I 
prevăzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia şi gradul profestonal respective, . ifiten"'a . - ~ -~ . , . 
sursa de finanţare; ~0,.; ... ,•, 
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, 

(3) În toate cazurile în care se procedează la o reducere de personal, Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti sau reprezentanţii acestora la nivel de unitate vor consulta 
otganizatiile sindicale semnatare ale prezentului c.ontract colecţiv de muncă 'În ceea cţ. priveşte 
posturile reduse şi salariaţii care urmează să fie dis:ponibilizaţL 

CAPITOLUL3 
CoNliJil privlnd.slin4tatea-şî-securitatea,1n muncit 

Art. 65. 

(1) Părţile se obligă 'să depună eforturile necesare pentru instituţionalizţtrea u_nui sJstem 
adecvat, având drept scop ameliorarea continuâ a condiţiilor de muncă. 
(2) Pentru a se asigura partici~ salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit-Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările ~i completărilţ ul,terioare; la nivelul unităţilor se vor organ~) după. caz, comitete 
de securitateşisăoătate în mutică. 

(3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va fi constituit potrivit normelor metodologice 
de aplicare a Legii-sănătăţii şi securităţii în muncă. 

(4) În stabilirea măsurilor privind condiţiile de mun~ plrţile lmplicate var ţine sea:ma de 
următoarele princip'ii de bază: 

a) măsurile luate trebuie să vizeze în primul rând asigurarea sănătăţii .şi securităţîi în muncă a 
luţrătorilor, precum şi ameliorarea condiţiilor de muncă; 
lr)măsurile luate de către an~jator. pentru.amellora:rea condiţiîlor de mun~ se realizeazl cu 
<:<>nsultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract de la nivelul respectiv; 
e) părţile sunt de acord că, în sistemul sanitar, condiţiile corespunzătoare de lucru nu pot exista 
fără asigurarea: medicamentelor, a materialelor sanitare, a ir{strumentartdni, a apâr3ttitÎi, a 
reactivilor şi a documentelor specifice muncii pottivit legii. 

Art. 66. 
(l) Angajatorul are obligaţîa ~ asigure securitatea şi' sănătatea salariaţilor în toate aspectele 
legate de muncă. În acest scop va evalua riscul pe categorii de locuri de munci şi activităţi 
prestate. Atunci când există posibilitatea ca angajatul să vină în contact cu sângele şi/sau alte 
lichide biologice, angajatorul "la asigura aplicare~ precş.uţiunil<>r universale~ conform legislatiei 
aplicabile in vigoare. 
(2) Dacă un angajator apeleaz.ă la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de 
răspundere în acest domeniu. 
(l) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să deterrrtine, în niciun caz, 
obligaţii financiare pentru salariaţi. 



Art. 68. 
(1) În cad.rol propriilor respoqsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea 
securitălii şi sănătăţii saJar,aţilor-, inclusiv pentru activităţile de prevenire -a riscurilor 
profesionale, de infonnare şi pregătire„ precum şi pentru punerea în aplicare a organiz.irii 
protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 
(2) La adoptarea ·şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alfa. (1) se va ţine seama de 
următoarele principii generale de prevenire: 
a) evitarea riscurilor; 
b) e.valuarea riscurilor care nu,pot fi evitate; 
c) combaterea riscurilor la sursă; 
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşţ~ proiectarea Jocurilor de muncă şi 
alegerea echipamentelor şi metodelor d.e muncă şi de producţie, în vederea atenu!rii, cu 
precădere, a muncii monotone şi muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora 
asupra sănătăţii; 
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; adaptarea la progresul tehnic; 
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce no -este periculos sau cu ceea ce este. mai puţin 
periculos; 
g) planificarea prevenirii; 
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioriW:e fată de măsurile de .protecţie 

individuală; 

i) aducerea la cunoştinţa salari11ţiJor a instructiunilor corespun.zltoare, furni'.l.afe8 de instrucţiuni 
corespunzătoare lucrătorilor. 

Art. 69. 
(1) Angajatorul răspunde de prganizarea activitătii de· asigurate a sănătăţii şi securitătii în 
muncit 
(2) În elaborarea măsurilor * securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă c.u 
sindicatul, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. 

Art. 70. 
Angajatorul are obligaţ,ia să asigure toţj salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 
profesionale, în condiţii!& legii. 



Art. 72. 

Fieeare lucrător trebuie să îşi .desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea 
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului; astfel încât să nu expună la 
pericol de accidentare sau îmbolnăvire prof-esionalâ atât propria persoană cât şi alte ·persoane 
care pot fi afectate de acţiunile; sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Art. 73. 

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

(-2) AngajS;lţonil trebuie ~ organizeze controlu:! ptnnanent al sfădi materialelor, utilajelor şi 
substanţelor folosite în procesul muncii în scopul asigurării sănătăţii şi secu.citiţii saJari~Jor. 
(~) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condit,iilor de acordare a primului ajutor în caz de 
accidente de muncă, pentru ţrearea eondiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, prepum şi 
pentru evacuarea salariaţilor 'în situaţii speciale şi în~ de i>erirol iminent. 

Art. 74. 
(1). Comitetul :tje securi~~ şi sănătate. îrt muncă se organizeazăJâ unităţile persoane juridice la 
care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi. 
(2)' În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai 
multe comitete de securitatţ şi sănătate în muncă. 

(3) fo situ~ii. în care .nu se impune constituirea comitetului de securitate· şi sănătate în muncă, 
âtribuţiile specifice ale acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu riSpunderi specifice în 
domeniul securităţii şi sânătăţil lucrătorilor. 

Art. 75. 
Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
sunt reglementate prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 şi se regăsesc în 
regulamentul intern al unităţii. 

Art. 76. 
Angajatorii au obligaţia să asigure ~esul salari.atilor la s-erviciul medical de medicină a 
1111.mcii. 

Art. 77. 

(1) Angajatorul este obligat săi .asigure pe cheltuiala. sa. servicii de medicina munci-i p~v:ăzute 
de lege, cel puţin o dată pe an, examinarea m.edfoală gnltqită şi completă a salari-aţilor, la 
cererea acestora, potrivit reglel)1entărilor în vigoare. 
(2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, HVB, HVC şi pentru 
v.accinarea împotriva hep~tîtei ~e tip B şi C (la cererea şi cu acordul salariaţilor ASSMB). 
(3) Examenele rnedieale periodice vor .fi asigurate gratuit de către an · r, --·-=· --.__ 
(4) La nivelul unităţilor se pot asigura şi ·alte prestaţii medico-s · 1. "; •;-, • J iiiiităţii: 
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Art. 78; 

(1) Organi:z.area activităţii, Stăb.ilirea structurilor organizatorice adecvate, repartizarea 
salanaţjlor pe locucile de muncă.., precizarea atribuţiilor şi a răspunderilor se realizează de către 
cel care angajează, conform prţ;1vederilor legale aplicabile în materie. 
(2) Exei:citarea co.ntralului asQpta modului de îndeplinire a obligaţiilor .de serviciu <le către 
salariaţi este atribuţie exclusiv Jn competenţa ce.lor care angajează. 

Art. 79. 

(l) În cazul în care normativelţ de personal QIJ corespund ·c.ondiţirlor concrete de des~utare a 
activităţii~ la cererea unei:a dinţre părţile semnatare ale conttactului colectiv de muncă, acestea 
vor propune institutiei competente in domeniu; modHicarile-oorespunzatoare. 

Art. 80. 
(1) Sarcinile de serviciu ttebu~ stabilite în conformitate cu ~.rînţele postolui $i cu obligaţiîle 
asumate de fiecare,salariat la îQcheierea contractufui individual de muncă. 

(2) În cazul unor calamităţi sau în cazurile de forţă majoră, fiecare salariat are obligaţia să 
participe la acţiunile ce vize~înlăturarea efectelor acestora. 

Art. 81. 
În cazul apariţiei unor divergenţe legate de conditiile de :muncă părţile, de comun aebtd, pot 
recurge la efectuare;a unei expertize. Concluziffe ,expertizei sunt obligatorii pentru ambele părţi. 
CheltuleHle ocazionate de sol~ţibnarea divergentelor cu privire la modifl~area conditiilor de 
munca vor fi ·suportate de angajatori conform prevederilor legale aplicabile 
A rt. 82. 

Stabilirea şi acordarea sporu~ilor~ în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, 
precum şi condiţiile (,ie acord~-a acestora suntprevăzute prin acte normative specifice. 

Art. 83. 
(1) Red1,1cerea timpului norm~ de lucru şi alimentaţia co.rnpensatorie de protecţie se acordli 

• ~ obligatoriu de către angajator, ~n .conformitate•eu prevederile Anexei nr. 4„ ccmfonn Leg:isfatiei 
în Vigoare aplicabile. ' · 
(2) Echipamentui de protecţie se asigură de căite angajator, potrivit normelor legale în vigoare, 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul d~ munc_ă. 

(3) Materialele igienico-sanitiltt}, precum şi echipamentul de protecţie sunt asigurate 
obHgatoriu de către angajator, în cantitatea şi de calitatea necesare asăgutârii unei asistenţe 
medicale corespunzătoare, potl!ivit Anexei nr. 6. conform legislatiei in vigoare aplicabile. 

' 



(2) Reconfigurarea. locurilor de muncă se face de ·către aceleaşi plrti care au făcut clasificarea 
initială, printr-un înscris adiţional la contractul colectjv de muncă. 
(3) Prevederile legate de sănătate şi securitate a muncii sunt considerate de părţi a fi minime. 

Art. 85. 
La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmăriţi la fiecare loc de 
muncă în vederea luării misUrilor de protecţie a muncii specifice, precum şi programul de 
control al realizării măsurilor stabilite confonn buletinelor de determinare si expertizare a 
locurilor de munca, emise de catre autoritatile publice abilitate (D.S.P., etc.). 

Art. 86. 
Angajatorul este obligat să asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea şi 
testarea-salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii. 

Art. 87. 
(1) În vederea menţinerii şi îmbunAtăţirii condiţiilor de desflşurare a activităţii la locurile de 
muncă, angajatoruJ va lua, în funcţie de legislaţia in vigoare aplicabilă, cel puţin urrn!toarele 
măsuri: 

a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă; 
b) asigurarea securităţii şi sănltăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. 
(2) Neîndeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu datorata neaslgurarii conditiilor 
normale de lucru la locul de munca, exonereaza de raspundere angajatii din unitate, caz in care 
trebuie sa se evite cat mai mult posibil sa se puna in pericol viata si sanatatea pacientilor. 
(3) Angajatorul as1gură ş.menajarea anexelor sociale la locul de muncă, dotate cu -apă caldă şi 

rece. 
(4) La cererea sindicatelor, ang_ajatorul poate asigura, în limitele posibilităţilor, condiţiile 

necesare pentru servirea mesei în incinta unităţii. 
(5) Ang~jatorul va asjgura diminuarea treptată a emisiilor poluante din unitate, până la 
încadrarea în limitele prev-ăzut.e de lege, 

Art. 88. 
Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor. 

Art. 89. 
(1) Angajatorul se obligă să nu refuze -angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a 
persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor 
minime de serviciu, aferente posturilor respective. 
(2) În cazutile prevăzute: la alin. (1} se va proceda la consultarea reprezentanţilor ·sindicatelor 
afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 



CAPITOLUL ·-1 Salarizarea şi alţe dtepturl salariale 

Art. 90. 
(1) Salarizarea şi acordarea celorlalte drepturi p(ev~te în prezentul contract colectiv de 
muncă se va face cu respectarea legislaţiei în vigoareşî cu consultarea sindicatelor. 
(2) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzi$! orice discriminare pe criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici geneti~, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau respon$slbilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindiţală. 
(3) fo proiectul de buget de veniturtşi cheltuieli vor fi cuprinse toate dreptuţîle salariale şi 
sumele aferente sporurilor, compensaţiilor,adaosurilQr, primelor, premiilor ~1 indemnizaţiilor, 
inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă.şi altor drepturi conform legislaţiei în vigoare. 
(4) Salariile se plătesc înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale angajatorilor. 
(5) În sistemul sanjtar, drepturile salariale se achită într-o singură tranşă, cel tarziu în data de 
15 a fiecăroi luni pentru luna precedentă. 
(6) Sistemul de salaril.afe a personalului din unit_ăt_ile: sani.tare publice finanţate integral din 
venituri proprii se .stabileşte p~in lege. 
(7) Angajatorul nu .poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă 
sub salariul d,_e ~ actual prevăzut de lege peotru postul pe care este încadrat salariatul. 
(8) Încălcarea dtepJurilor salariaţilor membri ai sindicatelor semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muneli privind stabilirea salariului de bd' la încadrare, av.wi$Wea 'în funcţii a 
personalului, acord.area de dr~pţurt salariaţii.or atragţl ~punder,ea materială şi disciplinară a 
persoanelor vinovate, potrivit legii. 

Art. 91. 
(1) Criteriile de încadrare salarială şi evaluare pentru unităţile sanitare publice sunt stabilite de 
comun acord de către reprezenuµiţil Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor-Medicale Bucureşti 
1j ,ai organizilţîilor sindicale stmnătare ale prezentului .contract colectiv de ·muncă la nivel de 
grup de unităţi1 cu respectarea prevederilor legale 3Plicabile1n domeniu. 
(2) Stabilirea criteriilor de evaluate a performanţelor profesienale individuale pentru personalul 
din angajat se stabileşte prin dispoziţia ordonatorului de credite cu consultarea organizatiei 
sindicale afiliate la. organizaţia sindicală semnatară a prezentului contract co:lectiv de muncă. 

Art. 92. 
Sumele aferente cheltuielilor. de personal vor fi acordate, în limita p(CVederilor legale -cu 
această destinaţie, de c4tre ordon:atotul principal. Secundar, teqiar, după caz, pentru a acoperi, 
integral si la timp, cheltuielile cu personalul angajat in unitate .. 

Art. 93 
(1) Sporurile se acprda personalului grupului de. unitati reprezentate de salariat a 
ASSMB si petsonalului -salariat din cadrul unitatilonanitare din subordi_nea ASS 
confonnitate cu legislatia in vigoare. 



(2) Personalul care, potrivit programului nonnal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 
22,00 şi 6,00 beneficiază, pţntru otele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca 
prestatăîn timpul nopJii de 25% din salariul de bază, solda de, functie/salariuJ de funcţie, 

indemnizaţia deîncadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţirt J ore de noapte din 
timpul nonnaJ de lucru. 
(3) Acolo unde activitatea se desfăşoară flră întrerupere, în trei ture, personalul care Ju~rează 
lunar în toate cele trei ture,prţcutn şi personalul care lucrează în două ture în sistem d~ 12 cu 
24 pot primi, în locul sporul1.1i pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art,.. 20 din 
prezenta lege, un spor de I 5% din salariul de bază pentru o.rele lucrate în cele trei, respectiv 
două ture, cu obligatia de a-efectua 3 ture de noapte. 
('4) Garanţia în. bani, reţinuta salariafilor care au gestiune în primire, va fi depu.s4· eonform 
prevederilor legale ln vi~oare. 
3) Salariatii care au gestiune in primire beneficiaza de spor la salariu, conform legislatiei în 
vigoare. 

Art. 94 
(1) Alte drepturi de personal: 
a) plata conferită de încheiere.a contractului individual de muncă cu timp· plU'.ţial; 
b) plata orelor suplimentarQ, ctmforrn lţgislaţiei în domeniu; 
c} pilita cheltuielilor de transport în cazul deplasării.în cadrul localităţii, în interesul serviciului, 
potrivit legii. 

Art. 95. 
(1) Se pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a ~cipat ditect la 
obţinerea unor rezultate d~sebite ln activitatea angajatorulul, în limita a 5% din cheltuielile cu 
salariile de bază, aferente peitonalului prevăzut în• statul de fuoctii, sub condiţia îrtcadrarii în 
fondurile aprobate prin buget. 
A.rt. 96. 
(1) FooneJe de organizare a muncii în reţeaua sanitară sunt unnătoarele: 
a) norma de timp; 
b) în alte forme stabilite, prevăzute de lege, 
(2) Forma de organizare a muncii şi cea de salarizare ce ar urma sl se apJi-ce. fiecărei activităţi 
şi fiecărui loc de muncă se stal,ilesc cottform legii .. 

Art. 97. 
(1) Angajatorul este obligaţ ·st asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a 
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Art. 98. 
În caz de desfiinţate a unităţii, saJariaţii au caJitatea de cred.itori privilegiaţi şi drepturile lor 
b!neşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi plâtite integral, înainte ca ceilalţi 
creditori să-şj revendice cota-parte. 

Art. 99. 
Angajatorii sunt obligaţi -să ţină eviqeilţa în care• se menţionează. salarit.area pentru activitatea 
desfăşurată în baza contractului individual de muncă, alte drepturi de care salariaţii au 
beneficiat şi cursurile de pregătire şi de perfecţiorµţrţ profesională acttditate absolvite şi să le 
elibereze dovezi despre acestea, la cerere. 

CAPllO.LUL 5 Timpul de·munctlşi tlmp,Jd de odfltn4 

Art. 100. 
Timpul de muncă reprezintă; orice perioadă în care salariatul presteazA munca, se află la 
dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor 
contractului individual de mu~că, contractulQi colectiv de muJ}ţă aplicabil şi/sau ale legislaţiei 
în vigoare. 

Art.101. 
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normaJă a timpului de muncă es~ dt 8 ore 
pe zi şi de 40 de ore pe săp@nână, cu excepţia cazurilQr prevăzute de l.egislaţia în vigoare. 

Art. 102. 
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul -săptămânii este, de regulş,. uniformă, de 8 ore pe 
zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. 
(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate OAta. şi pentru o repartizare 
inegală a timpului de munc~ eu res~ctarea ctur.atei rtonnale a timpului de muncă de 40 de ore 
pe săptămână. 

Art. 103. 
(1) Durata maximă l:egall a. limpului de muncă nu poate depăşi 48. de ore pe săptămână, 
inclusiv orele supiimentare. 
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi 
prelungită peste 48 de ore~ săptămână, cu <;ond'iţia ca media orelord~ myn,câ, calcqla,tă pe o 
perioadă de referinţă de 4(patru) Juni calendaristice, să nu dep~ 48 de ore pe si1p®nână. 
(3) La stabilirea perioadelor ~e referi.T,J.ţă prevăzute la alin. (2) nu se iau în calcul durata 
concediului de odihnă anual şi;situaţiile de suspendare-a contractului intlividual de muncă. 



(2) Personalului care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale 
i şe asigură repausul $ăptămânal în alt~ zile din cursul săptămânii unnătoare. 
(3) Pentru personalul care lucrează ·în ture; se asigură cel puţin de 2 ori pe lună repausul 
săptămânal sâmbăta şi duminica. 

(~) Suspe'ndarea repausului ~tămânal al. salariaţilor se poate d1spune numai în scriş şi cu 
consultarea reprezentanţilor orgariîzaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă. 

Art. 105. 
(1) Modul concret d.e stabilire. a progpamului de lucru în cadrul săptămânii de lucru va fi ,ştabilit 
prin regulamentul intern la nivelul unitătîi, cu consul~a repre-zentanţilor organizaţiilor 
sindicale, ·afiliate Ot83Dizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 
(i) Programul de lucru este specificJt e~pre.s:în conţra.cţul individual de muncă. 

Art.106. 

Programul de muncă şi mo~ul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa 
salariaţilor şj sunt afişate la sediul angajatorului. 

Art. 107. 

(1) Angajatorul J)Qate stabili ~rograme individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea 
salariatului îh cau~ această posibilitate fiind prevăzută în regulamentul intern şi in c;pnt:tactul 
individual de muncă. 
(2) Programul individualiw- ,de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor 
legale in vigoare. 

Art.108 .. 
Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a 
supune controlului inspecţiei muncii aceastl eyidenţă ori de câte ori este solicitat. 

Art. 109. 
(l) Munca pre,sta:tj. în afara .dw:atei nprmaJe -.a timpului de muncă săptămânal este considerată 
m1,U1că suplimentară. 

(2) Munca suplimentară 11u P9Ste fi efectuată !Mă acordul salariatului, cu exceptia cazului de 
forţă majotâ sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 
în1ăturării consecinţelor unui accident. 
(J} Pentru. ef~tuarea: orelor dţ mun@. supli.roentare angajatorul este obligat să solicite în scris 
salariatului efectuarea acestora. 
(4) Upsa solicităril scrise pentru efectuarea de muncă suplimentară exonerează personalul 
angajat de tăSpundete în cazu1 în care nu se prezintă la muncă pentru efectuarea ·programului 
suplimentar. 
(5) Durata maximă de muncA şuplimentară pe parcu1"$ul unei Juni este de 32 de ore dar fara .-~· , 
depasi 360 de ore pe an. 



(6) Compensarea cu timp liber a muncii .suplimentare se face numai pentrq încadrarea în timpul 
de muncă de maximum 48 de ore pe săptămână şi numai dacă Hpsa persoanei respective nu 
afecteaz.ă bunul mers al activităţii la locul său de' muncă. 

(7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevăzută la alin. (5) se 
poate face prin angajarea unei persoane cu contract individual de muncă cu timp parţial sau 
prin cumul de functîi confort11 legii. 

(8-) Pentru munca suplimentară, necompensată cu ore libere, sporurile se acordă confonn 
legislaţiei în vigoare. 

Art. 110 

Munc.a suplimentară se. compensează prin ore libere plătite, în l.limătoar.ele. 60 (saizoor) de zile 
după efectuarea acesteia, în cazul in cate legea nu permit~plata acestora. 

Art.111 

(1) În domeniile de activitate unde sarcinile ce revin unor posţuri ai căror titulari lipsesc 
temporar din unitate nu pot ţi .amânate şî nici nu pot fi. tedistrib1.dte, în .cadrul programului 
normal de fµcru, între·ceilalti ~l.ariaţi încadtati în funcţii similare, pentru realiz.area acestora se 
vor putea folosi alţi saJaria4i din unitate care să realizez.e sarcinile tes.pectîve 'în afara 
prqgramului lor nonnal de luoru. 
(l) Pe perioadele menţionate la alin. (I) ·se va utiliza utiliza personal angajat, care va :beneficia 
de conditiile corespunzatoare locului de munca, in conditii]e legii. 

Art.112. 

(1) La nivelul unităţilor sanitare, în funcţie de atribuţiile confe.riţe de fişa postului, corelat cu 
necesarul de personal.,. artgaJa,ţorul va Stabili n(irtnative de personal specifice fiecărui Ioc de 
muncă cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă si conform legislatiei iil vigoare 

I 

(2) La elaborarea nom,ativuiui de perspnal, angajatorul va consulta organizaţiile: ·sindicale 
semnatare, însă nu va excede cadrului legal. ( 
(3).An.ual, la nivelul fiecărei · unitâti se analizează toattt l90urile de muncă pentru. stabilirea 
nonnativelor de personal, corelat cu necesităţile activităţilor destlşurate, confonn legislatîei în 
vigoare. 
Art~ 113. 
În cazurile în care durata zilnicii a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au 
dreptul la pauză de masă şi la ,1te pauze, în condiţiile stabilite prin ~gulamentul intern. 

' 

Art. 114. 
(1) Durata zilnică a fimpului de muncă de 12 o.te va fi un:nată de o perioadă, de repaus de 24 de 
ore. 

Art. ns. 
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 
- l şt 2 ianuarie; 



- 24 ianuarie; 
- prima şi a doua zi de Paşti; 

- L mai; 

-1 iunie 
- prima şi a doua zi de Rusaliii 
- Adormirea Maicii Domn_ului; 
- ~O noiembne 
- 1 de~mbrie; 
- prima şi a doua zi de Crăciw;i; 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători .re.ligioase anuale, declaraţe. astfel de cultele 
religioase leg~lţ, altele d,eetţţ ceJe creştine, pentru persoanele iţparţinând acestor-a. 
- ziua de 7 aprilie - Ziua Mondiali a Slnitiţii. 

Art.116 
(l) La locurile de muncll cu activitate·specifioă se pot stabili fomte speciale(Je organizlu'e a 
continuităţii activităţii, după caz, în ture:, 12/24 ore, g~i, contravizite. program fracţionat etc., 
cu avizul reprezentanţilor organiz.aţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, care se-acordă în termţn de 6 zi)(: lucrătoare. 
(l) Păt1ile ~natare ale prezentului eontract col~iV de muncă recunosc, de. comun ac-otd, că 
activitatea prestată sâmbăta, duminica şi în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, 
asigură continuitatea asistenţei medicale -şi de îngrijire, după ca,z. 

Art. 117. 
(1) Salariaţii care lucreau în condiţfi de muncă deosebite beneficiază de reducerea 
programului•nortnal de h,1cru, potrivit legii şi prezentului contract-colectiv de-muncă (A~xa nr. 
4). 

(2) Reducerea timpului normal de lucru, potrivit legii şi prezentului contractcolectiv de muncă, 
nu afectează nivelul veniturilor salariale şi vechimea în muncă. 

·~ Art.118. 
(1) Regulamentul intern se aprobă de către angajator cu consultarea orgânizatiilor sindicale 
semnatare. 
(2) Femeile salariate car:e .beneficim de reducerea timpului de lucru, potrivit legii, beneficiază 
de vechime integrală în.muncă. 

(3) Femeile care alăptează beneficiază, la cerere, de fracţionarea programului de muncă. 
(4) StabiHrea orarelot flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu şi la deteriorarea 
condiţiilor de muncă sau la diminuarea veniturilor salariale. 

Art.119. 

p0ate fi egal ţu programu) :de lucru din timpul licfpţil. 



(2) Se consideră muncă prestată în timpuJ nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între 
orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite, în 
cazuri excepţionale; 

(3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore şi 12 cu .24 ore, salariatul având 
obligaţia efectuării serviciului,dedîminea;tă, de după-amiază, de noapte.în decursul u:ttţi luttL 

Art. 120. 
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantattuturot salariaţilor. 
(2) Dreptul la concediu de odihnt .anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau 
limitări. 

Art. 121. 
(1) Durata minimi\ a concediului de-odihnă anual ~ de 21 de zile lucrătoare, 
(2) Durata efectivi a concediulut de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de 
muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile. 
(3} Sărbătorile legaJe în cafti nu. se hţcrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 
(4) La stabilirea duratei c-0ncediuh;ii de odihnă anual, _perioa<tele de incapacitate ţemporara de 
muncă şi cele afer~te concediului de ma~mitate_, concediului de risc maternal şi concediului 
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 
(S) în- situaţia în care incapacitatea ttmpotată de muncă sau concediul de rttatemitate, 
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul 
efectuării concediului de odihnă anual., acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze 
restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de 
~temitate, de rrsc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil 
unneaz.ă ca zilele neefectuate să fie reprogramate. 
(6) SaJariatuJ are dreptul 1,4 concediu de odihn.ă anual şi în situaţia în care incapacitatea 
temporară de muncă se menţine, îil condiţ,iîle legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, 
angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-P perioadă de 18 luni 

" începând cu anul următor c~lui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 
(7) Concediile de odihnă suplimentare se acordă potrivit prevederilor Anexei nr.. 5. 
(8) Concediul de odihnă se efectuează m fiecare an. 
(9) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integra] sau parţial, 
concediul de odifîilă anual I.a Căre avea dreptuf în anul calendaristic res~tiv, cu acordul 
persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o 
perioadă de I 8: luni începând ~u :an.ul umiător celui în care s-,a nâscut 'dreptul la concediul de 
odihnă anual. 
(1 O) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este .permisă numai în cazul 
încetării contractului individual de muncă. 



Art. 122. 

(2) Durata efectiva. a concediţL)ui de odihnA anual stabjlită prin prezentul c.ontract colectiv de 
muncă va fi prevăzută în cont~ctul individual de·muocă şi se acordă propo.tţional cu activitate.a 
prestată într-un an calendaristic. 

(3) Durata .efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat, în funcţie 
de vechimea în muncă astfel: i 

a) p-Cntru o vechime de 0-1 an.(neîmpliniţi la diua începerii .concediului) - 20 de zile lucrătoare; 
b) pentru o vechime de 1-5; ani (neîmpliniţi la data începerii concediuh,ii) - 22 ~ zile 
l ucratoare; 

c) pentru o vechime de 5-1 O anj (nejmpliniţi la data începerii concediului) - 23 de zile 
lucrătoare;. 

d} pentru o vechime de 10-15 ani (neîmpliniţi la data începerii .concediului) - 25 de zile 
lucrătoare; 

e) pentru o vechime. ·de 15-2l) 'aJli (neîinpliniti la data îricepetii concediului) - zg. de zrte 
-~ lucrătoare; 

f) pentru o·vechime de peste 2p de ani - 30 de zile lucrătoare. 
(4) Concedfile de odihnă de ~. alin .. (3) pct. lt), c), d), e) şi f) se· suplimentează cu câte I zi 
pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeaşi unitate. Beneficiază de vechirne 'În aceeaşi unitate şi 
salariaţii trect1,ti de· la o onitat~la alta prin ~rganizare, potrivit dispoziţiilor legale. 
(S) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tranşe, dar, obligatoriu, una 
dintre. tranşe va fi de minim 15 zile lucrătoare. 
(6) În situaţii de fotţă majoră a,ngajatoi:ul poate,so1icita întreruperea concediului de,<0dihnă. 
(7) În cazuri deosebite, la cererea argumentat! a salariatului şi cu acordul angajatorului şi 
avizul consultativ al organizaţiei sindi~e reprezentative din unitate,, concediul anual de odihnă 

se poate amâna penţN .anul următor, parţial sau în totalitate. 

Art.123. 
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 
(2) Decalarea concediului de , odihnă în altă perioadă decât în cea programată se face cu 
aprobarea angajatorului şi 'âfizul singicatelor 4in unitate, afiliate organizaţiiloF sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de . muncă, care se acordă în tennen de 6 zile 
lucrătoare. 

(3) Compensarea în: bani a eoncediutui de odihnă neefectuat e:ste pennisă numai 'în cazul 
încetării contractului individual de muncă. 



- alte drepturi salariale, cu caracter permanent, potrivit prevederilor legislaţiei în vig~e. 
(2) Indemnizaţia de concedi4 de odihnă se plăteşte de către angajator odata cu plata lunara a 
drepturilor salariale. 

Art.125. 

(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive <,>bîective 
independente de voinţa salariatului .. 

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majorJ sau 
pentru interese urgente care· impun prez.enţa salariatului la locul de muncă. În acest caz 

ang~jatoryl are obligaţia de a .suport,a toate cheltuielil.e salariatului şi ale familiei sale, necesare 
în vederea revenitii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca 
urmare a întreruperii concediului de odihnă. 

Art.12{; . 

. ,...,_ (1) Salariaţii nevăzători, preţum şi cei înc.®raţj în grade 4e invaliditate; reprezentaţi de 
organizaţiile sindicale afiliat~ organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, au dreptul la un concediu de odihnă s1,1pliroentar, conform legislatiei aplicabile in 
vîgoare /prezentului contract qolectiv de muncă. 
(2) Concediul supiimentar de odihnă cuvenit salariaţilor reprezentaţi de sindicatele afiliate 
organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentlllui contract colectiv de. muncă se acordă potrivit 
prevederilor Anexei nr. 5 la ptezentul contract. 

Art.127. 

Drepturile salariale clll'ente cuvenite salariaţilor care efectueaz.ă concediul anual de odihnă se 
!lCOrdă potrivit legisJatiei aplicabile in vigoare. /prezentului contract colectiv de munca. 

Art. 128. 
(1) Salatiaţii au dreptul la zilei libere plătite pentru evenimente deosebite 1n familie, acordate la 
momentul producerii, după cum uanează: 
a) căsătoria ~lariatului - 5 zile; 
b) naşterea copiilor - 5 zile;-
c) căsătoria unui copil - 5 zile; 
d) decesul soţului/soţiei, copîlµlui, rudelor de gradul I „:5 zil~ 
e) decesul bunicilor/socrilor - 2 zile; 
f) ziua de na_ştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate. 
(2) Concediul plătit.prevăzut la alin. (l) seacordă la cererea solicitantului de către conducerea 
unităţii. 

(3) In situatia in ţare evenimentul prevazut la lit. b), d) si e) se produce in timpul efectuarii 
concediului de odihna, acesta se prelungeste. 

' 
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CAPITOLUL 6 Protec,la soclalil a salari(l'Jilor membri ai sindicate/or a.filiale organizaJ/1/or 
sindicale se,,,,,atare ale preze,:uu.lui contract colectiv de munct1 

Art. 129. 
(l) Părţile recunosc de comun acord că o măsură de prevenire a concedierilor colective este 
evitarea angajărilor neintemeiate t'lcute tlră respectarea prevederiloj legale aplicabile în 
vigoare. 

Art. 130. 
În cazul în care organele competente din unităţi au aprobat mlsuri de reducere a activităţii ori 
de reorganizare a unităţii sanitare, cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate 
organizaţiilor semnatare- ale prezentului contract colectiv de muncă cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de legalitate a acestora, care se acordă în tennen de 6 zi-le, angajatorul are obligaţia 
de a comunica în scris celor în cauză: 
a) durata de preaviz; 
b) dacă le oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de calificare sau 
reorientare profesională; 
c) adresa înaintată la Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă prin care s-a soluţionat 
reconcilierea. 

~131. 
(1) La aplicarea efectivă a reducerii de persQnâl, după reducerea posturilor vacante de natura 
celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine: 
a) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vâr,stă; 
b) persoanele care împlînesc vârsta de pensionare. la cerere; 
c) persoanele care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi cele care cumulează pensia 
cµ salariul; 
d) persoanele care au avut abateri disciplinare. 

(2) Pentru luarea măsurilor de încetare a contractelor individuale de muncă vor fi avute în 
vedere următoarele criterii: 
a)daca masura afecteaza doi soti care lucreaza in aceasi unitate, se va lua masura protectiei 
sociale a pastrarii unuia dintre soti 
b) măsura să afecteze în ultimul rând femeile ~ au în îngrijire copii, bărbaţi văduvi sau 
divorţaţi care au în îngrijire copii, precum şi salariaţi care mai au 3 ;mi :până la pensionare, la 
cererea lor. 
(3) În cazul în care măsura încetării contractului individual de muncă ar afecta un salariat care 
unnează un curs de calificare, reprofiJare, speciali?.are sau de perfecţionare a pregătirii 

profesionale, acesta având încheiat un contract cu unitatea de prestare a activităţii pe o anumită 
perioadă de timp, administraţia nu-i va putea solicita despăgubiri pentru perioada 
nelucrată până la împlinirea teonenului. 



Art.132. 
(1) Unitatea care îşi reia saq îşi extinde activitatea •într-o perioadă de 9 luni de la luarea 
măsurilor de încetare a contnwtului individual de muncă al categoriilor de salariaţi menţionate 
în art. 13 I are obligaţia să anunţe în scris despre aceasta organizaţiile sindicale afiliate 
organii.aţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract şi să facă publică măsura prin mass
media. salariaţii având ·obligaţia prezentării pentru reîncadrare în termen de I O zile de la data 
anunţului, în concordanţă cu criteriile stabilite de comun acord de administraţie şi sindicatele 
din unitate, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 
(2) Angajatorii răspund pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a 
nerespectării prevederilor alin. (I). 

(3) În caz de modificare a profilului unităţii, salariaţii membri ai organizaţiilor sjndicale .afiliate 
organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă au dreptul de a 
rămâne la acelaşi loc de muncă, după caz, compatibil cu specificul unităţii. 

Art. 133 
Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii/ 
prezentului contract colectiv de muncă. 

Art.134. 
(l) Salariaţii benefic'iază de ajutoare de deces conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul 
acestora se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
(l) Salariaţii ale cărot rude de gradul I decedează, beneficiază de ajutor de înmormântare, 
distinct de ajutorul d edeces prevăzut la alin. (1), la nivelul unui salariu mediu pe economie. 
Acordarea acestuia se face pe baza prezentării documentelor justificative. 
(3) La nivel de unitate, prin contractu.I colectiv de muncă se pot stabili şi alte drepturi, conform 
prevederilor legale. 

Art.135. 
(1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau fo legătură cu munca, angajatorul 
este obligat să ia următoarele măsuri: 

a) să consemneze datele cerceţârii accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă 
cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele 

răspunzătoare de aceste nereJpectări~ sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru 
prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului; 

b) înregistrarea accidentului de muncă, ~cută prin p.rocesuJ-verbal, se comunică instituţiilor 
abilitate. 

(2) În cazul bolilor profesionaJe survenite· ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau 
biol.ogici caracteristki locului de murtcl, precum şi ca urmare a suprasolicitării d.iferitelor 
organe sau sist(}me tn procesul de muncă, angajatorul este obligat sA comunice orgai;iizaţiilQr 
sindicale din unitate, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv .de 
muncă-, Inspectoratului Terit@rial de Muncă. al Municipiului Bucureşti şi Admin·i<.i· +m1~ 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti apariţia acestor boli. 



(3) Persoanele care au contractat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de 
muncă cu avizul inspectoratului Teritorial de Muncă, după consultarea organizaţiilor sindicale 
din unitate, aftliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, 
conform prevederilor legale. 
(4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi 

(3), iar, în cazul nerespectării acestora, vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile 
prevăzute de lege. 

Art. 136. 
Compensarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare, acordate tuturor salariaţilor din 
ramura sanitară şi personalului care lucrează în structura de conducere şi execuţie a 

organizaţiilor sindicale semnatare .ale prezentului c.Qntract colectiv de muncă, este suportată din 
bugetul destinat în acest scop de Ministerul Muncii, Familiei şi fostiţiei Sţx:iale, potrivit legii. 

Gestionarea biletelor se face cu consultarea. organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, conform legislatiei in vigoare. 

Art. 137. 
Repartizarea spatiilor de locuit din administrarea unităţii se face în concordanţă cu prevederile 
legale, prin comisiile mixte administraţie-sindicate de la nivelul unităţii. 

Art. 138. 
(1) Angajatorul este obligat să acorde norma de hrana/tichete de masă în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile irt domeniu; 
(2) Angajatorul poate constitui un fond pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea 
sănătăţii şi securităţii în muncă, fond, conform legislatiei aplicabile in vig_oare. 
(3) Angajatorul poare a~orda, în limita bugetului, in conditiile legii, tichete cadou şi tichete 

sociale. 
(4) Angajatorul acorda salariatului, un ajutor dţ înmonnântare in limita unui salariu mediu pe 

economie, cu prevederea acestor sume in bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat 
conform legislatiei in vigoare. 

Art. 139. 
Contravaloarea deplasării salariaţilor cu mijloacele de transport în comun, în interes de 
serviciu, este suportată ii:itegral de angajator. 

Art.140. 
(1) După efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 
ani, salariata membră de sindicat poate beneficia de încă 3 (trei) luni concediu flră plată, postul 
rămânând temporar vacant şi neputând fi desfiinţat pe timpul cât aceasta se află în asemenea 
situaţie. 

(2) La întoarcerea din concediul thă plată, salariata va fi încadrată pe postu~t iniţial, toate 

drepturile aferente locului de muncă urmând a fi acordate integral. .. "~\\)~;:i~t'• , , " ---
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(3) Contractul individual de mun~ nu poate fi desfăcut din motîve neimputabHe angajatului pe 
perioada efectuării concediului de creştere a copilului şi nici în primttl an de la reluarea 
activităţii. 

Art 141. 

Salariata care întrerupe concediu] legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani 
beneficiază de reducerea programului normal de lucru cu 2 ore/zi, fără a-i afecta salariul şi 
vechimea în muncă, 

Art. 142. 
În c,az1.ll în care sănătatea salariatelor gravide este afectată de munca de noapte, angajatorul este 
obligat ca, pe baza, solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă, de zi, cu 
menţinerea salariului de bază ~t1:1,tlunar., 
Art.143. 
Pentru asigurarea respectării demnităţii tuturor salariaţilor, prin regulamentele interne de la 
nivel de unitate, se stabilesc. prevederi exprese de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
vioJenţă, de hărţuire de orice .tip:, inclusiv ele hârţuire sex1,18lă la locul qe muncă, definite 
conform legii, înconformitateicu Anexa nr. 8. 

Art. 144. 

Personalul din sistemul safliUlr beneficiază de servicii medicale, tratament şi medicaţie, în 
regun gratuit conform prevederilor legale, 

CAPITOLUL 7 Fo,rmarea profesionald 

Art.145. 

(I) Prin termenul de formare: profesională se înţelege orice procedută prin care un salariat 
dobândeşte o calificare, se specializează sau se perfecţionează şi pentru care obţine o diplomă 
sau un certificat care atestă aceste, situaţii, eliberat de instituţiile abilitate co.nform legislaţiei în 
vigoare. 
(l) Dobândirea unei specialiiâţi şi /sau lm-girea domeniul~i de competenţă a persona1u1ui de 
specialitate se fac potrivit reglementărilor în vigoare. 
(3) Activitatea (le formare şi _ perfec1ionare profesională cuprinde şi domeniul relaţiilor de 
muncă, management, dreptul la asociere şi li~rtăţile sindwale ·şi patron11l'e~ 
(4)Părţile convin asupra ~esÎtăJii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor 
categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie. 
(5) formarea profesională a tuturor categoriilor de salariaţi va fi organizată şi suportată pe 
cheltuiala angajatl)h.llui (unită~fi),în limita sumelor prevăzute ·în bugetul devenituri şi eh:eltuieli 
cu această destinafie. 

Art. 146. 



b) obtînerea unei calificări prqfesionale; 
t) actualiz.area cunoştinţelor ,şi deprihdedlor specifice postu.lui şi locului de muncă şi 
perfecţionarea prţ?~irii profeşionale -pentru ocupaţia de bazA; 
d) reconversia profesională determinată de-restructurări socio-economice; 
e) dobândirea unor cunqştinţ~ avansate, a unor metode şi procedee modeme, necesare pentru 
reali.zarea a_ctivităţilor profesionaJe; 
f) prevenirea riscului şomajului; 

g) promovarea în munca şi dezvoltarea carierei pr-ofesionale. 
(2) Formarea profesională şi e.va.luarea cunoştinţelor se fac pe baza-standarde.lor ocupaţionale. 

Art. 147. 
Formarea profesională a salariaţilor se poate reali?.a prin următoare.le forme: 
a) participarţa la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de 
formare profesională din ţară sau din străinătate; 
b) stagii de ~aptare profe--sfomţlă la cerinţele postului şi aJe lotului de muncă; 
t) stagii de practică.şi speciali,1.are în ţară şLîn străinătate; 
d) ucenicie organizată la locul de muncă; 

t) formare individ,aalizată; 
f) alte forme de pregltire convenite între angajator şi salariat. 

Art.148. 
(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc Ia iniţi~tiva angajâtotului sau la 
iniţiativa salariatului. 
(2) Modalitatea concretă de ,formare profesională, drepturile şi obligafiile părţilor. duratâ 
formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv 
obligaţiile contractuale ale salariatului în raport· cu angajatorul care a suportat chţltuielile 
ocazion·ate de formarea profesională se stabilesc prin acordul parţilor şi fac obiectul unor acte 
adiţionale la contractele individuale de mufică. 

Art. 149. 

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de 
angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. 
(2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formate profesională .orga.n'izate din 
iniţiativa angajatorului, salariatul va benefLcia, pe toată durata formării profesionale, de toate 
drepturile saliiciale deţinute. 

(3) Pe perioada participării la.cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (I) 
salariatul beneficiază de veci-Ume la acel loc de muncă, această perioadl fiimi considerată 
stagiu de, cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stal 



(2) Angajatorul va dec.ide cu privire la cererea formulată, de salariat potrivit alin. (1), în termen 
de 15 zile de la primirea solicitârii. Totodată angajatorul va decide cu privire la condiţiile în 
care va permite salariatului J?311icip~ la forma de pregătire ptQfesională, inclusiv dacă va 
suport'a în totalitate .sau în parţe costul ocazionat de aceasta. 

Art. 151. 
Salariaţii au.dreptul să benefi<lieze de concedii pentru formare profesională. 

Art.152. 
(1) Concediile tără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 
perioada form~i profesional~ pe care satariatuLo unneazădin iniţiativa sa. 
(21 Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenta salariatului ar 
prejudicia grav desfăşurarea aţtîvităţi.i. 

Art.153. 
(1) Cererea de concediu tără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată 

angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi tr:ebuie să preci~e, data de 
începere a stagiului de-forma(e profesională, domeniul ş-i durata a~stuia, pr~um şi denumirea 
instituţiei de fonn~ profesioţtală. 

(2) Efectuarea concediului ~ plată pentru fonnare profesională se.· poate :realiza şi ftac:tionat 
în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor fonnc de 

învăţământ sau pentru susţiJterea exantenelor de promovare în anul următor în cadrul 
instituţiilor de învăţământ supţrior, cu respectarea: condiţiilor stabilite la alin. (I). 

Arl.154. 
(1) În cazul în care angajatQrul nu şi~a respecttţt obUgaţia de a asigura pe cheltuiala sa 
participarea unui salariat la for:mare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are 
dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la. I O zile 
lucrătoare sau de pânlt la 80 d* (jre. 

(2) În situaţia prevăzută la f(lin. (1) indemnizaţia de concediu va fi cea prevăzută pentru 
concediul de odihnă. 

(3) Perioada în care <SaJ!lfiatuf 'beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. ( l) se stabileşte 
de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru for:mare profesională va fi 
înaintată an,g,ajatorului cu cel puţin o lunli înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precjzeze 
data de începere a stagiului de fonn~ ptofesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi 
denumirea instituţiei de formare profesională. 

Art.155 

Durata concediului pentru formare profesională nu poatţ: fi dedusă din durata concediului de 

odihnă anual şi este iţŞirnilatăi unei petiOade de .muncă efectivă în ceea ce priveşte du:. -IJJJ.LLLU.,_ 

cuvenite salariatului, altele decât salariul. 



Art~ 156. 
(1) Angajatorii au obligaţia de· a asigura partieiparea la programe de formare profes'ională 
pentru toţi salariaţii, dµpă cu01 urmează: 
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 
(2) Cheltuielile cu participarea la programe.le de formare profesional~ asigurată în condiţiile 
alin. (I), se suportă de către aqgajatori. 

Art. 1S7. 

(1) Planul de formare profesională elaQO.rat anual de către angajator persoană Juridi~ ce are 
cel puţin 21 de salariaţi, se va fclce în funcţie de bugetul de venituri şi cbeltuiaJi aprobat si va fi 
adus la cunoştinţa salariaţiJor.(l) Planul de formare profesională va fi elaborat astfel încât prin 
diversele foone de pregătire Să poată trece de. două ori salariaţ,ii în primH 5 :ani de activitate şi 
periodic cei.lalţi salariaţi. 

(3) Programarea mdividuală se face de către angajator cu consultarea salariatului în cauză, cu 
aprobarea şefului său direct 
(4) Participarea la cursuri de formare profesională cu scoaterea, din producţie la ctţrere-a 

salariatului poate 6 inelu~ în planul de formare profesională numai cu aprobarea 
angajatorului. 

Art. 158. 
(1) Salariaţii nou-angajaţi în ,unitate, la solicitarea ş~lui direct pot participa la stagii de 
adaptare profesională. · 

(2) Pot artrcipa Ja cursuri de adaptare profesională toţi salariaţii aflaţi la prima angajare într-o 
unitate medico-sanitară, salari~tii care au lucrat ~n altă unit.lte medico-'S@itara cu alt specific şi 
salariaţfi care s-au reangajat în; unitate după o perioadă de cel pu,ţin 5 ani de întrerupere. 
(3) Stag'iile de adaptare prof~sfonall se organizează de către angajator. 

Art.1S9. 

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă particityă în mod obligătoriu în ca.litate de observator, la concursurile de 
ocup~ a posturilor. 

Art. 160. 

(1)-ASSMB poaţe sprijini totf beneficiarii şi partenerii contractelor de finanţare pe fonduri 
structurale care oferă cursuri :de formare gratuiţi în recl,'Utare~ şi participarea salariaţilor la 
cursurile de formare. 

(2) În sensul alin. (1), unitatea va acorda concedii de formare profesională salariaţilor, la 
solicitarea ac.estora, va fumizai documentele necesare pentru participarea Ja astfel de Cllf'Sttfi--Sl 

va asigura spaţiul necesar afişătii materialelor informative în acest sens. 



CAPITOLUL 8 Drepturile silfdicatelor afdJate organiza/ii/or sindicale semnatan ale 
prezentului contract colectiv de munci 

Art.161 
(1) Părţile semnatare ale prezentului contract, în calitate de parteneri sociali permanenţi, 

recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru membrii de sindicat libertatea. de opinie ce se 

exprimă civilizat, utiUzându-se un limbaj adecvat. 
(2) ASSMB recunoaşte dreptul sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 

contract de a-şi elabora reglementări proprii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, 

de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea lor şi de a-şi fonnula 

programe proprii de acţiune, în ,condiţiile legii. 

(3) Este interzisă orice intervenţie a ASSMB de natură a limita ori întrerupe exercitarea 

drepturilor prevăzute la alin. (2). 

(4) ASSMB se obligă să adopte o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale 
e-xistente şi faţă de reprezentanţii sau membrii acestora. 

(5) ASSMB se obligă să se abţină de la orice formă de condiţionare, constrângere sau limitare a 

exercitării funcţiilor membrilor organelor de conducere ale sindiClltelor afiliate organizaţiilor 

sindicale semnatare ale prezentului contract. 

Art.162. 
(l) ASSMB se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru întArirea protecţiei 

personalului de agresiuni fizice sau verbale din partea pacienţilor, aparţinătorilor acestora sau a 
altor persoane din exterior sau interior, în timpul muncii sau legate. de procesul de tnuneă. 

(2) Părţile recunosc că salariaţii nu-şi pot dcsftşura activitatea în parametrii contractuali dacă 

lucrează în condiţii de ameninţări fizice şi/sau verbale. 

Art. 163. 
(1) Părţile ·se angajează să promoveze un comportament civilizat în cadrul unităţii, cu 

respectarea demnităţii fiecărui.salariat. 

(2) Partea patronală se obligă să sancţfoneze disciplinar orice abatere de la normele de 
comportament civilizat, indiferent din partea cui ar veni sesizarea. 

(3) Precizări suplimentare privind normele de comportament vor face obiectul regulamentelor 

interne ale unităţilor sanitare. 

Art. 164. 
(l)a) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract pot participa, în 

calitate de observator, la şedi)ltele consHiului de administraţie/comitet director, legislaţiei în 
vigoare; 

b) un reprezentant al Uniunii Sindicale SANrT AS BucureŞti participii. la şedinţele ASSMB. 
(2) Părţile garantează aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, precum şi a dispoziţiilor •-= -
în materie. 



(3) La cererea expresă a membrilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, aceştia pot fi asistaţi de reprezentanţii federaţiilor şi 
confederaţiilor în susţinerea unor drepturi şi cereri, la toate nivelunle. 

Art.165. 
(1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 169 alin. (I) şi a ordinii de zi se face în scris, înainte 
cu minimum 72 de ore. 
(2) AngaJatorul se obligă să pună la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate 
organizaţiilor semnatare ale p~otului contr:act colectiv de muncă, documentele necesare 
susţinerii activităţii sindicale. 
(3) Hotărârile conducerii unităţilor vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore de la data 
emiterii hotărârii, rep.rezenamplor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului con'tract colectiv de muncă. 
(4) Reprezentanţii organiz.aţiilor sjndicale semnatare ale prezeritului contract colectiv de muncă 
participă în toate comisiile implicate în activitatea unităţilor aflate în administrarea 
Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare /acordurile stabilite în ac-est sens. 

Art. 166. 
(1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor afiliate organiz.aţiilor sindicale semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă să urmeze cursurile de formare organizate de 
sindicate; în perioada respectivă, cursantul benefjciază de toate drepturile aferente locului de 
muncă, pentru o perioadă de până la 15 zile lucrătoare/an; conform prevederilor prezentului 
contract colectiv de muncă. 

(2) Persoanele a'lese în structura de conducere a organizaţiilor sin:dicale, afiliate organi?.aţiilor 
sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă beneficiază de reducerea 
programului normal lunar de lucru cu 5 zile lucrătoare, cumulat sau fragmentat. 
(3) În cazurile prevăzute la alin. (l) şi (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se 
păstrează integral. 
(4) Activitatea liderilor organizaţiilor sindicale, afiliate organiz.aţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi este asimilată ca vechime în munca. 

Art.167. 
În vederea stabilirii unor servjeii şi dotări comune, prin acordul părţilor, administraţia şi 
organizaţiile sindicale, afi1iate organizaţiilor semnatare ale contractului colectiv de: muncă pot 
stabili cote procentuale de participare la acţiunea respectivă. 

Art. 168 
Mijloacele necesare funcţionării sindicatelor afiliate la organizatiile sindicale semnatare se 
asigura de angajator conform legii. 



-

Art. 169. 

Încasarea cotizaţiei se face prih statele de plată ale unităţitot, în baza acordului salariaţilor, 
membri ai organizaţiilor sindicale, afiliate organiz.a,ţiilor sindicale s,emnatare ale prezentului 
contract colectiv de munca. Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteîa în conturile sindîeatuloi afiliat 
la una dfo 9rganizaţiile sindic~le semnatare ale prezentului contract privind p-ersoanele ~ra li 
s-a efectuat operaţiunea se constituie m sarcină curentă .de'.Serviciu. 

Art. 170. 

(1) AngajatoOJI recvnoa'.şte dr~ţurile salariaţilor reprezentaţi de or.ganizaţiile sindicale, afiliate 
organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă de a susţine şi de a 
participa neîngrădit la- acţiul).f sind:icalţ, potrivit prevederilor leg_ale, m această perioadă 
obligându-se· să nu procedeze ta angajări temporare în locul celor aflaţi în grevă. 

(2) Angajatorul poate lua măsuri disciplinare împotriva celor care încearcă sau împiedică 
exercitarea dreptului de parti~ipare a salariaţilor la acţiuni sindicale, organizate în condiţiile 
legii. 

Art. 171. 

(1) În scopul unei bune colaborări, părţile, la orice nivel, se obligă să răspundă în scris, ln 
termen de maximum 30 de zile lucrătoare, la toate cererile şi adresele înaintate de fiecare din 
p~rţi. 

(2) Depăşirea tennenului prevăzut la alin. (I) reprezintă încălcarea contractului colectiv de 
muncă la nivel de grup de unităţi 

(3) Angajatorul şi conducerea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare vor 
accepta reciproc invitaţiile unqr membri ai l).(}estora pe.ptn,i discutare:a, unor probleme de interes 
comun, în vederea rezolvării acestora. 

Art. 172. 

(1) Cercetarea abaterilor djsciplinare ale membrilor de sindicat, a referatelor şi reclamaţiilor 
care îi privesc pe aceştia se faae cu participarea reprezentantului sind_icatului în care este înscris 
fiecare salariat vizat. 

' 
(2) Cercetarea prevăzută la alin. {-I) nu se poate face făr.ă prezenţa reprezentantului sindicatului 
(3) La solicitarea salariatului, acesta poate fi asistat şi reprezentat de către un r-epreze11tant ăl 
sindicatului atât la audiere, cât şi pe parcursul cercetării , în caztJrile prevăz_ute la alin. 1. 
(4) Orice- cercetare a unei alfateri dfsciplinare pentru membrii de sindi.cat va fi efectuată 
conform procedurii prevăzute (a Anexa nr. &. 

' 

CAPITOLUL 9 Dispoziţii finale 



(2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sunt 

considerate de drept minime şj obligatorii ·şl nu pot fi omise fa elaborarea contractului--cadru şi 
!l normelor de aplicare a acest4ia. 

(3) în unităţile în care nu se încheie contract colectiv de muncă, se aplică prevederile 
prezentului contract colectiv dţ mQncă. 

Art.174. 

Părţile semnatare ale prezentului contract ct)(ectiv de muncă asigură aplicare--a acestuia la toate 
nivelurile. 

Art.175. 

În toate situaţiile de reorgan\Zafe,; restructurare, modifiearea sursei -şi modului de finanţare 
pentru unităţi, secţii, comparţimen,te şi servicii~ externalizări servicii etc., angajatorul care 

predă este- obligat să transmită, iar angajatorul care preia este obligat să garanteze resp.e.ctarea 
clauzelor prezentului contract colectiv de muncă. 

Art.176 

Prev.ederile prezentului contraet colediv de muncă se aplică de.drept salariaţilor repr~z.entaţi de 
organizafiiJe sindicale afiliat~ organizaţiilor semnatare ale acestui contract şi produc efecte 
pentru toţi saJariaţii potrivit legii şi Anexei nr, 9. 

Art.177 
Salariaţii membri ai organiz.aţiilor ·sindicale afiliate organiZ!l,tiîlor gemnatare ale pteze1:ttului 

contract colectiv de muncă ~u dreptul să po&rte la echipamentul de protecţie însemnele 
sindicatelor . 

Art.178 

Părţile semnatare sunt răsp,tţnzătoare de aplicarea ţi garantarea prevederilor CQntractu.lui 
colectiv de muncă: la nivel de grup de unităţi. conform competehţelor lor prevăzute de legislaţia 

-"" în vigoare. 

Art. 179 

Aplicare~a preveâ-erilor conţracteJor colective de muncă încheiate este obligatorie. 
Ne.respectarea clauzelor atrage) răspunderea, potrivit legii. 

Art.180. 

Pâtţile vor susţine· de comun acord drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă 
pentru care sunt prevăzute reglementări legale suplimentare. 



Art. 182. 
Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va susţine toate iniţiativele

legislative şi modificările actelor normative de natură sA imbunătăţeasc~ prevederile 
prezentului contract colectiv de muncă şi care sunt în concordanţă cu politica de slnătate a 
Ministerului Sănătăţii . 

Art.183. 
Sporul de vechime în muncă fi alte drepturi specific domeniului de activitate se aplică confonn 
legislaţiei în vigoare. 

Art. 184. 
Prezentul contract colectiv de muncă, încheiat. în 5 exemplare, îşi produce efectele de la data 

înregistrării la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Anexele l - 9 fac parte integrantă din prezentul contract. 

Semnatari 

ADMINISTRA ŢlA SPIT ALin.,~M~ 
Director Genera~ Ec. Blîndu 

UNIUNEA SINDICALA SANITAS BUCURESTI 
Preşedinte, Huşanu Viorel 

FEDERA TIA SINDICALA HlPOCRA T 

R MEDICALE BUCURESTI 



ANEXA Nr. I 
Negocierea contractului colectiv ·de munci la nivelul unitiţi.i/institutlti 

1. în tennen de maximum 15 zile de la data înregisttlrii la Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale a prezentului contract colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi, 

Administratia Spitalelor şi Sţrviciilor Medicale B11cureşti va înainta o adresă către unităţile 
aflate în administrarea acesteia în vederea î.nceperii negocierii contractelor colective de muncă 
la nivel de unităţi/instituţii. 

:2. Prevederile .contractelor individuale de muncă vor fi puse de acord cu prevederile 
contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii/instituţiei, în tennen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a acestuia. 
3. a) Neînţelegerile privind încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul 
unităţii/instituţiei vor fi conciliate în prezenţa reprezentantului Administraţiei Spitalelor şi 

Serviciilor Medicale aucureşti cu participarea împuterniciţilor abilitaţi ai ASSMB şi ai 
sindicatului. 
b) În cazul menţinerii unor puncte divergente şi după conciliere şi a neacceptării procedurii de 

mediere, sindicatele pot continua derularea acţiunilor sindicale din programul de revendicări. 



ANEXANr.2 
Regulamentul privind organizsrea şi funcţionarea Comisiei paritare la nivel de grup de 

unităţi 

1. Comisia care monitQrizează prevederile aplicării contractului colectiv de muncă I~ nivel de 
grup de unităţi va fr compusă din 3 reprezentanti ai organizaţiilor sindicale semnâtare şi 3 

reprezentanţi ai angajatorilor. Membrii comisiei sunt desemnaţi de părţile semnatare în tennen 
de 14 zile de la înregistrarea 1prezentului contract la Ministerul Munoii, Familiei 'Şi ,l>rotecţiei 

Sociale. 
2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în tennen de maximum 15 zile 

lucrătoare de la fonnularea cererii, şi va adopta ho®'âri valabile prin unanimitate, în prezenţa a 

3/4 din numărul total al membrilor. 
3. Comisia va fi 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 fi şsigurat de ASSMB. 
6. Comisia este împuternicită să interpreteze prevederile contractului coJectiv de muncă, în 
aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre 

părţi. 



ANEXANr.3 
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

încheiat şi înregistrat sub nr ..... ./ ....... în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
A. Părţile contractul.ui 
Angajator - persoană juridică/fizică ....................................................................... , cu 
sediuVdomicmul în ............................... , înregistrată la registrul comerţului/autorităţile 

administraţiei publice din ....................................... sub nr . ................. , cod fiscal ............... , 
telefon ................ , reprezentată legal prin ........................... , în calitate de ............................. , 
şi salariatul/salariata - domnul/doamna ....... , ......................................... , domiciliat/domiciliată 
în localitatea ............................. , str ..•..................... , nr . ............ ,. judeţul ............................ , 
posesor/posesoare al/a buletinul,ui/cărţii de identitate/paşaportului seria ...... nr. . ......... , 
eliberat/eliberată de ........................... la data de ................ , CNP .......•................. , autori7.aţie de 
muncă/permis de şedere în scop de muncă seria ..... nr . ...........•.. din data de ..................... , 
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am 
convenit: 
B. Obiectul contractului: 

. ·················•········ .......................... ........... .. ......................... . ••·········· .• ........ ' 

C. Durata contractuJui: 
a) nedeterminată, salariatul/salariata ............................................... urmând să înceapă 

activitatea la data de ....................... ; 
b) determinată, de .............. luni, pe perioada cuprinsă între data de ..................................... şi 

data de ..................... ,/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de 
post. 
D. Locul de muncă 
1. Activitatea se desflşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) 
.............................. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al 
angajatorului ........................................ . 
2. în lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desflşura activitatea astfel: 

E. Felul muncii 
Funcţia/meseria .......................... conform Clasificării ocupaţiilor în România 
F. Atribuţiile postului 
Atribuţiile-postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. 
F1• Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului: 
.... ,. ..... .. .. .. .. .. .... ..... .. ............ .. ... ~ .. ............. .. .. .... ................ .......... .. .. .. .... ....... .. .. , ..... ..... .. .. ............. .. .. .... ........ ...... .. ........ ...... .... ...... .... .. .......... .. .. .......... .. ...... .... .. ...................... . 

G. Condiţii de muncă: 

1. Activitatea se desfăşoară. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 
2. Activitatea prestată se destlşoarl în condiţii normale/deo~ite/speciale de muncă, potrivi .----... 
Legii nr. 263/20 I O privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi comp 
ulterioare. - ~.... ~~\C ,P,u(" 
H. Durata muncii • Ffof:'. ~~f:).J:>"f:-:.1:'t ,. · +==~ .. ._--J'-.: 

a> ~fţ «/ , ~1;;/': , .. ·, ✓;~ 
> Oe,, :Ş ,j~ ;i;-· . 

J.~ .~ -ţ) ~ ,.-'li. •.. , ;- .__ _ _,__.-



1. O nonnă întreagă_, durata timpului de lucru fiind de ........... ore/zi, ..... ore/săptămână. 

a) repartizarea programului de lucru se face după cum unnează: ......... (ore zi/ore 
noapte/inegal); 
b) programul de lucru se poate modifica în ·condiţiile regulamentului intern/contractului 
colectiv de muncă aplicabil. 
2. O fracţiune de normă de ..... ore/zi, ore/săptămână .......... . 
a) repartizarea programului de lucru se face,după cum urmează: ... (ore zi/ore noapte); 
b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile reguJamentului intern/contractului 
colectiv de muncă aplicabil; 
c) nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru aJte 
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturari i consecinţelor 

acestora. 
I. Concediul 
Durata concediului anual de odihnă este de .... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii 
(nonnă îotrea~~ fracţiune de pormă). 
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ................. . 
J. Salariul: 
L SaJariul de bază lunar brut: .............. lei. 
2. Alte elemente constitutive: 
a) sporuri ............... ; 
b) indemnizaţii ........... ; 
b1) p.testaţii suplimentare în bani ............ ; 
b2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ............. ; 
c) alte adaosuri ........ .. 
3. Orele suplimentare prestate în afara programului nonnal de lucru sau în zilele în care nu se 
lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu 
un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă iwlicabil sau Legii nr. 53/2003, 
republicată - Codul muncii. 
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ....................... . 
K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănlUatc.'!!l în mun.că; 

a) echipament individual de proteeţie ................................................. ; 
b) echipament individual de lucru ....................................................... ; 
c) materiale igienico-sanita(e .............................................................. ; 
d) alimentaţietle protecţ.ie ................................................................... ; 
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă 



d) în cazul în care salariatul unnează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, infonnaţiile 

prevăzute în Legea nr. 53/2003, repubricată - Codul muncii se vor regă$i şi în contractul 
individual de muncă; 
e) alte clauze. 
M. Drepturi şi obligaţii genen,le a]e părţilor: 
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic;Şi săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de şanse ~i de tratament; 
e) dreptul la securi~ şi sănătate în muncă; 

f) dreptul la acces. la formare profesională. 
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii : 

a) obligaţia de a realiza nonna de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 
conform fişei postului; 
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi s!nătate a muncii în unitate; 
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
3. Angajatorul ar.e, în principal, următoarele drepturi : 
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalităţii lor; 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
c) sl constate ~vârşirea abaterilor disciplinare şi sl aplice sancţiunile corespunzAtoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului. 
4. Angajatorului îi revin. în principal, unnătoarele obligaţii: 
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior -începerii 
activităţii; 

a 1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din c-0ntractele individuale de muncă, din 
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; 
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desBşurarearelaţiilor de muncă; 
d) sl elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, 
respectiv activitatea des~urată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în 
meserie şi specialitate; 
e) să asigure confidenţialîtatea'datelor cu caracter personal ale salariatului. 
N. Dispoziţii finale 

Prevederile pr.ezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile ~l§W--&q_, 

53/2003, republicată, şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat a ni 
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/rlaţional, înregistrat~ ( ;:.1, : I'~~-,,.,..,... 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Soo(f;]iale .. · ~~ Ot~" ,::- :, ; • 
Nn ,Y.;-~. . ~ }ij · 1,, • 
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Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de 
muncă impune încheierea unui act adiţional l;1 contract, conform dispoziţiilor legale, cu 
excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 
prezentului contract indi,vi~ual de muncă sunt soluţionate de instffllţa judecătorească 

competentă material şi teritorial, potrivit legii. 

Angajator, Salariat, 
Semnătura ......... ·-·-•· ............ . 

Reprezentant legal, 

Data ............ .. 
'""' Pe data de ............. prezentul contract încetează în temeiul art ........ din: Legea nr. 53/2003, 

republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale. 

1 Angajator,-! 

'················· ........ . 



ANEXANr.4 
Categoriile de petsonal, locurile de munci _şi activitiţile care beneficiul de reducerea 

duratei normale a timpului de lucru 
A. Reducerea timp-yJui normal de lucru. 
1. Personalul care lucrează în anatomie patologică şi în medicina legală, în llCtivităţile de 
prosectură, săli de dis~tie şi morgi: 6 ore/zi. 
2. Personalul care lucrează în activităţile de radîologie-imagistică medicaJă şi roentgenterapie, 
medicină nucleară şi radioizotopi, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu enţrgii înalte, 
angiografie şi cateterism cardiac, precum şi personalul care asigură întreţinerea şi repararea 
aparaturii din aceste .activităţi: 6 ore/zi. 

3. Personalul cu pregMire superroară din unitltile şi compattitnerttele de ·cercetare ştiintifică 
medico-farmaceutică; 7 ore/zi. 
4. Medicii şi farmaciştii din unităţile din sectorul sanitar, inclusiv unităţile şi compartimentele 
de cerce,tare ştiihţifie:ă rnedico-fattnaceutică: 7 ore/zi. 
S. Personalul sanitar şi personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau compartjmeote de •analize 
medicale: 7 ore/zi. 
6. P~rsonalul sanitar şi personalul sanitar auxiliar care lucrează în hidrotermoterapie: 7 ore/zi. 
B. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu, confonn {:,egii nr. 319/2006. 
1. Laboratoarele de analize, medit,ale şi de cercetare în toate specialităţile: 1/2 
lapte/zi/persoană. 

2. Laboratoarele de anatomie patologică, morgi, prosecturi, laboratoare de medicină legală, de 
citologie, de radiologie: l/2 I lapte/zi/persoană. 

3. Staţii de sterilizare~ l/2 I apă minerală/zi/persoană. 
4. Deratizare., dezinsectie1 dezinfectje ........... : l /2 l apă minerală/zi/persoană. 
5. Personalul de în~tine~ şi reparare instalaţii sanitare, vidanjare: 1/2 I apă 
mineraiă/zi/persoană. 
6. Lucrători de curăţenie, colectare. material infecţios, rampă de gunoi, deşeuri medicale: 1/2 I 
apă minerală/zi/persoană. 

7. Staţie de neutralizare deşeuri medîcale: l/2 I apă minerală/zilpe®ană. 
8. Staţie de clorinare: 1/2 I apă minerală/zi/persoană. 
9. Laboratorul de analize fizico-chimice: 1/2 I apă minerală/zi/persoană. 
10. Magazie centrală de materiale: 1/2 I apă mineraJă/zi/persoană. 
11. Centrală termică:. I l apă "linerafi/zi/persoanl. 



ANEXANr.S 
Numitul de zile de coiicet:fiu de odihni suplimentar pe locuri de munci şi În funcţie de 

condiţiile de desfăşurare a activititii 
CAPITOLUL 1 

Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
1. PersonaJul care lucrează la: 
a) dezinfecţie; dezinsecţie, deratizare; 
b) staţii de colectare.şi neutralizare a deşeurilor periculoase; 
c) ergoterapie din unităti, sectii şi compartimente de psihiatrie> neuropsihiatrie, psihiatrie 
pediatrică şi neurologie pediatrică; 
d) spălarea manuală, călcatuJ manual al confecţiilor şi ecbipame11telor, preco.m şi călcatul cu 
presa; 
e) personaJul care lucrează în centrale telefonice cu 100-250 posturi, activitate pennanentă. 

2. Personalul care îngrijeşte şi creşte animale de laborator, precum şi cel care lucrează cu 
acestea. 
3. PersonaJul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează in cabinete de consultaţii de 
neurochirurgie, ortopedie,.traumatologie şi arşt 
4. Personal1.1I sanitar din unit!ţi farmaceutice care au sediul în unithţi, secţii, compartimente şi 
cabinete de consultaţii de tu~rculoză activă şi boli infecţioase. 
S. Muncitorii de întreţinere ,şi deservire a utilajelor cu zgomot ce depăşeşte 90 dB, certificate de 
autoritatea competentă în domeniu. 
6. Personalul care utilizează materiaJe dentare (alte substanţe preparate cu solventr aromatici). 
7. Personalul care lucrează în bucătăriile unit!ţilor sanitare. 

CAPITOLUL] 

Se acordă 4 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
1. Personalul care lucrea7.ă în laboratoare sau compartimente de microproducţie. 

2. PersonaJuI care lucrea7.ă în: 
a) activitatea de prevenire'Şi combatere a bolilor transmisibile; 
b) ergoterapie din unităţ~ secţH şi compartimente cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili. 
3. Personalul sanitar care lucrează în secţii şi compartimente, eu paturi, de copii distrofici. 
4. Personalul care lucrează di~t la cercetarea şi producţia serurilor şi a vaccinurilor. 
S. Muncitorii şi personalul qe administraţie din unităţi şi secţii exterioare, eu paturi, de 
tuberculoză actjvă ·şi de boli iqfecţioase. 
6. Personalul sanitar din cabi.nete de consultaţii de tuberculoză şi boli infecţioase. 
7. Personalul care lucrea7.ă în laboratoare sau compartimente de cercetări şi analize chimice, 
toxicologice, biologice, bioebimice, microbiologice, virusologice, inframicrobiologice, 
parazitologice. . 
8. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în unităţi, secţii şi compartimente, 
cu paturi, de traumatologie şi ortopedie. 
9. Personalul care lucrează pe calculatoare de birou (laptop/desktop), ac· •~~P. · 

din timpul de lucru. ___ • .ş:~ i,-, ' ..-::,_.... t• ,. 
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CAPITOLUL3 
Se acordă 5 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
1. Personalul care lucrează la repararea şi întreţinerea ·aparaturii de radiologie şi 

roentgenterapie, medicină nooleară, igiena radiaţiilor nucleare. terapie cu energii înalte şi de 
fizioterapie. 
2. Personalul care efectueazA analize chimice, toxicologice, biologice şi biochimice din 
laboratoare şi compartimente de medicină legală. 

3. Personalul care lucreazA în centrale telefonice cu peste 250 de posturi, activitate permanentă. 

4. Personalul care prestează activităţi în centrale tennice pe baz.ă de combustibil solid şi lichid. 
5. Personalul care lucrează în activităţi de fizio-electro-maso-tenno-balneo-terapie. 
6. Personalul sanitar care lucreaz.ă în staţiile centrale de sterilizare. 

CAPll'OLUL4 
Se acordă 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
1. Personalul sanitar care lucrează în secţii şi compartimente, cu paturi, de oncopediatrie. 
2. Personalul care manipuleaz.ă şi utilizeaiA mercurul la construirea, repararea şi întreţinerea, 
etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură şi control cu mercur, precum şi a 
întrerupătoarelor cu mercur. 
3. Personalul care lucreaz.ă în laboratoare nediferen{iate de analize medicale. 
4. Personalul care lucrează în spălătorii din unităţi sanitare. 
S. Personalul sanitar din cabinetele de consultaţii de psihiatrie şi neuropsihiatrie. 
6. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucreaz.ă în blocul operator şi blocul de 
naşteri. 

7. Personalul medical din grădiniţe, şcoli, licee şi universităţi 

CAPll'OLUL 5 

Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar .pentru: 
1. Personalul sanitar din unităţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de tuberculoz.ă activă şi de 
boli infecţioase. 
2. Personalul medico-saniţar şi auxiliar sanitar care lucrează în unităţi, sectii şi compartimen,te, 
cu paturi, de neurochirurgie şi arşi . 

3. Personalul sanitar din unităţi, secţii şi C(jmpartimente, cu paturi, de psihiatrie, 
neuropsihiatrie, neuropsihiatrie pediatrică şi de rec1,1perare neuropsihomotorie. 
4. Personalul rnedico~sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în activitatea de anestezie, terapie 
intensivă, terapie acută, hemodializ.ă, UPU, CPU. . 
5. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucreaz.ă pe ambulanţe şi şalupe de 
ambulanţă, pentru asigura.rea asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar în teren, 
precum şi operatorii-registratorii de urgenţă. 

CAPJTOLUL6 
Se acordă 9 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru: 
1. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în: 
a) unităţi nucleare de categoria I de risc radiolo · FEo~ 
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b) unităţi nucleare de categoria a II-a de risc radiologic. 

GAP1TDLUL 7 
Se acordă I O zile de concediu de odihn'ă suplirtrentat pentru~ 
1. Per:sonalul care lucrează la autopsie, prosecturi, ln săli de disecţie şi în laboratoare sau 
compartimente. de anatomie patologică şi d~ medicină legală. 
2. Personalul .care îşi desfăşoară activitatea în: 

a) unităţi nucleare de categoria a m-a de risc radiologicj 
b) unităţi nucleare de categoriii a IV-a de risc radiologic. 
NOTĂ: 
Salariaţii care lucrează la umţl din locurile de muncă prevăzuţe în prezenta anexă ~i care dau 
dreptul la mai muJte Gbtlcedii de odihnă s.uplimentare vor primi un s•ingur concediu de odihnă 
suplimentar, şi anume pe cel mai mare. 



ANEXANr.6 
Echipamentul de protecţie 

- îneălţăminte - I/an; 
- unifonna/ halat de doc/salopeta - 2/an; 

- halate de molton - sistem pavilionar- I la 2 ani; 
- pelerine de ploaie - I/an; 
- cizme electroizolante - 1/an; 
- mănuşi electroizolante - I/an; 

- calote - 3/an; 
- mănuşi şi mAşti - după necesităţi; 

- şorţuri - după necesităti; 
- cizme de cauciuc; 
- cască de protecţie - după necesităţi; 
- ochelari de protecţie - dupl necesităţci; 

- centură de siguranţă - după necesităţi. 
Materiale jgţQico-sanital'.e 

a) se acordă întregului personal: 
- săpun - I /lună/persoană; 

- hârtie igien ică - I/lună/persoană; 

- perii de unghii - 1/an/persoană. 
b) substanţe dezinfectante de uz personal unnătorului personal: 
- instalator sanitar; 

- spălăt<>reasă; 

- personalului de la staţia de neutralizare deşeuri medicale; 

- personalului de la rampa de .~noi; 
- personalului de curăţenie. 



ANEXA Nr. 7 
Hlrţuirea 

I.Hartuirea reprezinta fapta celui care, in mod repetat, urmarcste, fara drept sau fara un interes 
legitim, o persoana ori ii supravegheaza locuinta, locul de munca sau alte locuri frecventate de 
catre aceasta, cauzandu-1 astfel o stare de temere. 
l.Hartuirea morala la locul de munca este un comportament irational, repetat., fata de un 
angajat sau un grup de angajau, care poate include fenomene de violenta fizica si psihica, 
constituind un risc pentru sanatatea si securitate. 
3.Hartuirea poate implica o exercitare gresita sau abuziva a unei functii, agresiune verbal sau 
fizica, discreditarea activitatii unui coleg sau izolarea sociala a cestuia. 
4. Hărţuîrea sexuală reprezintă orice formă d~ comportament nedorit, constând în contact fizic, 
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii 

compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care 
afectează demnitatea. integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă. 
5. a) Angajatorul nu va permite şi nu va tolera hhţuirea qe nici un fel la locul de muncă şi va 
face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire, indiferent cine este 
ofensatorul. 
b) Angajatorul va informa toli salariaţii de regulile de conduită ce trebuie respectate şi de 
sancţiunile aplicabile, în cazul încălcării acestora. 
c) Angajatorul va include hărţuirea pe agenda sesiunii de instruire a personalului. 
5. Angajatorul, împreună cu· reprezentanţii sindicatelor, va oferi consjliere şi asistenţă 

victimelor actelor de hărţuire, va conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi. în cazul 
confirmării actului de hărţuire, va propune măsuri disciplinare corespunzătoare. Acestea pot 
merge de la avertisment până la transferul hăt'.ţµitorului. 
6. Persoana care se consideră hărţuită va raporta incidentul printr-o plângere Îil scris, care va 
conţine relatarea detaliată a incidentului reclamat. 
6. Reclamatiile de hartuire beneficiaza de confidentialitate. 
7. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 săptămâni , dacă sesizarea este 
întemeiată şi dacă va fi însoţită de cercetări . 

8. Investigatorii vor cerceta faptele cu atenţie, iar la terminarea investigaţiei vor comunica 
părţilor implicate rezultatul anchetei şi ceea ce se intenţioneai.ă să se facă, într-un termen ce nu 
va depăşi 8 săptămâni âe la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi admise referiri 
cu privire la stilul de viată al reclamantului. 
9. Dacă se stabileşte că a avut loc un act de hărţuire, hărţuitorului i se vor aplica sancţiuni 
disciplinare corespunzătoare, în termen de 2 sJptămâni de la tennitiarea anchetei. Victima nu 
poate fi transferată împotriva voinţei sale. ---=--

Măsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului, şi reclamatului. 
10. Dacă se stabileşte că nu a avut loc h!rţuirea, se va comunica reclamantului c 
doreŞt:e, se. poate adresa justiţiei. 

! 1. ~acă actul de ~ărţui~e !a locul de muncă vine din partea unei pe~ •Dp-~ te an • 
m unitatea respectivă, victima se va adresa şefu lu~ ţ~ic. u ~~1.o-t ~!'Ă,, -----
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12. Dosarele cu plângeri.Ie de hărţuire vor fi păstrate confidenţial cel puţin 3 ani de la data 
rezolvării lor. 
13. Orice fel de represalii, în unna unei plângeri de hărţuire, atât împotriva reclamantului, cât şi 
împotriva oricărei persoane car;e ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte 
discriminatoare şi vor fi sancţionate conform legii în vigoare. 

14. În cazul în care ancheta stabileşte că reclamantul a adus acuzaţii false, cu rea-credinţă. 
acesta va răspunde potrivit legii. 

15. Comisia va infonna conducerea anual despre numărul de sesiz.ări primite, despre natura 
acestora şi despre avizul dat. 
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ANEXANr.8 
Procedura cercetirii disciplinare prealabile 

"Etapele obligatorii ale procedurii de cercetare distiplinarl prealabilă sunt următoarele: 

l) Înştiinprea conducerii societăţii, cu privire la înfiptuirea unei abateri disciplinare. 
Sesizarea trebuie Să fie formulată în scris şi trebuie să primească num!r de înregistrare la 
registratura angajatorului. De regulă, sesizarea este întocmită de superiorul direct al salariatului 
în cauză sau de oricare altă persoană salariată, care sesizează abaterea. Există şi posibilitatea ea 
angajatorul să se autosesizeze cu privire la înf!ptuirea unei abateri discjplinl{te. 

2) Numirea comisiei de ce:tţetare disciplinari prealabili. Angajatorul, prin reprezentantul 
Său legal, numeşte comisia de cercetare disciplinară prealabilă printr-o decizie scrisă, care are 
ohligatoriu număr de înregistrare. Unul dintre membrii comisi~i de cercetare disciplinară 
prealabil~ va fi numit, prin de!cizia anterior menţionată, ca preşedinte de comisie. 

3) Convocarea salariatului. -Comisia, numită prin decizie a angajatorului, îl va -convoca în 
scris pe salariatul cercetat. cu cel putin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de cercetarea 
disciplinară prealabilă. 

În convocare vor fi precizate în mod obligatoriu obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
Neprezentarea salariatului la convocare iliră un motiv obiectiv dl dreptul angajatorului 

să dispună sancţionarea tlră efectuarea cercetării disciplinare prealabile, 
În acest caz; se va încheia un proces-vetbal semnat de cei ce sunt prezenţi (membrii comisiei) 
în care se va lţrăta că. salariatul nu a dat curs convocării, neformulând astfel apărări în favoarea 
sa; în conţinutul procesului-verbal, comisja propune aplicarea unei anumite sancţiuni, conform 
prevederilor Codului Muncii. , 

~ 4) Audierea salariatului cerţetat di~iplinar. În cadrul cercetârii disciplinare se vor stabili 
faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date 
concludente pe baza cărora ~ se poată stabili existenţa sau inexistenta vinovlţiei salariatului 
convocaL 

Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii, acesta având 
dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea ,sa şi Să ofere comisiei 
împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, 
precum şi dreptul să fie asistat ori reprezentat. la cererea sa, de cltre un reprezentant al 
sindicatului al clui membru este. Salari&tul are dreptul să cunoascl toate actele şi faptele 
cercetării disciplinare. 

Cu ocazia au.dierii, salariatul va întocmi o "Notă explicativă scrisă", în care va 
răspunde cu privire la toate întrebările adresate de membrii comisiei de cerce~ disciplinară 

prealabilă. La finalul audieri\
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5) Propunerea sancţiunii disciplinare. Comisia propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare 
după finalizarea cer,cetării disciplinare prealabile. Comisia propune conducerii societăţii 

sancţiunea disciplinară aplicabilă în urma analizei probelor avute la dosarul privind cercetarea 
disciplinară şi a motivaţiilor prezentate de persoana în cauză. Lucrările comisiei de cercetare 
disciplinara se consemnează într-un proces-verbal. în baz.a propunerii comisiei disciplinare, 
angajatorul va emite decizia de sancţionare disciplinară. 

6) Emite.-ea deciziej de sancţionare disciplinari. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii 
disciplinare printr-o decizie în formă scrisă, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de 
la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare (data la care a fost înregistrată 
sesizarea privind abaterea disciplinară), dar nu mai târziu de 6 (şase) luni de la data săvârşirii 
faptei.1 Sancţiunile disciplinare care vor putea fi aplicate salariaţilor sunt cele prevăzute de 
Codul Muncii. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia avertismentului 
scris, nu poate fi dispusă tlră o cercetare disciplinară prealabilă. 

7) Comunicarea Deciziei de saacţionare disciplinari. Decizia de sancţionare se comunică 
personal salariatului în cel mult 5 (cinci) zile de la data emiterii şi produce efecte de la data 
comunicării. 

8) Modalitetea de contestare a deciziei de sanctionare. Decjzia de sancţionare poate fi 
contestatA de către salariat la instanţele de judecată competente în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicării. " 



ANEX~Nr.9 
LISTA 

uoitltilor cu personalitate juridici aflate în administrarea/subordinea Administraţiei 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti în care se aplici prezentul contnct colectiv de 

munci la nivel de grup de unitiţi 

- Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. Dr. Dan Teodorescu; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Ştefan; 
- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Dr. V. Gomoiu; 
- Spitalul Clinic Pmf. Dr. Th. Burghele; 
- Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu~ 

- Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Filantropia; 
- Spitalul Clinic N. Malaxa; 
- Spitalul Clinic Sf. Maria; 
- Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici şi 'Geriatrie Sf. Luca; 
- Centrul de Boli Reumatismale Dr. l. Stoia; 
- Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davita; 
- Spitalul Clinic de Boli lnfecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş; 
- Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor; 

- Spitalul Clinic Colţea; 

- Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino; 
- Spitalul Clinic Colentina; 
- Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia; 
- Spitalul Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelot pentru Tineri Sf. Stelian; 
- Spitalul de Psihiatrie Tiţan Dr. Constantin Gorgos 
- Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 


