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Proiectul Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate 
- modelul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România 

Partea I-a: Contractul colectiv de muncă 
TEXT INIȚIAL  TEXTUL PROPUS  DE  FEDERAȚIA  „SOLIDARITATEA 

SANITARĂ” 
OBSERVAȚII / MOTIVARE  FEDERAȚIA  

„SOLIDARITATEA SANITARĂ” 
 

CONTRACT DE MUNCĂ Nr. 1726/29.11.2013 
Contract colectiv de muncă la nivel de Sector de Activitate „Sănătate. 
Activităţi veterinare” pe anii 2014-2015 

 
Contract colectiv de muncă la nivel de Sector de 
Activitate Sănătate pe anii ………….. 

 

 În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, pre-
cum şi al art. 128 şi art. 137 - 138 din Legea dialogului social nr. 
62/2011, republicată, şi al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 pri-
vind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011,  a in-
tervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la Nivel de Sector de 
Activitate „Sănătate. Activităţi veterinare” între: 
    1. Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate naţională în domeniul 
sănătăţii; 
    2. Salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011, prin: 
    - Federaţia SANITAS din România; 
    - Centrala Naţională Sindicală din Sănătate şi Asistenţă Socială C.N.S. 
SAN. ASIST.; 
-  Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia 
- Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” ; 
- Blocul Național Sindical; 
- Confederația Sindicală Națională Meridian; 

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia 
României, precum şi al art. 128 şi art. 137 - 138 din 
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, şi 
al pct. 27 din anexa la H.G. nr. 1260/2011 privind 
sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 
62/2011,  a intervenit următorul Contract Colectiv 
de Muncă la Nivel de Sector de Activitate „Sănăta-
te. Activităţi veterinare” între: 
    1. Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate 
naţională în domeniul sănătăţii; 
    2. Salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor 
Legii nr. 62/2011, prin: 
    - Federaţia SANITAS din România; 
    - Federația „Solidaritatea Sanitară” din România.; 
- Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”  
- Blocul Național Sindical; 
- Confederația Sindicală Națională Meridian; 

 

    CAPITOLUL 1 
    Dispoziţii generale 

  

Art. 1   
    (1) Părţile contractante, pe deplin egale şi libere în negocierea aces-
tui contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, se obligă 

Se păstrează forma inițială.  
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să respecte prevederile acestuia. 

(2) La încheierea contractului colectiv de muncă s-a avut în vedere le-
gislaţia în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

(3) Prezentul contract colectiv de muncă reprezintă izvor de drept. Se păstrează forma inițială.  

(4) În sensul prezentului contract, termenul patron desemnează pe cel 
care angajează, denumit în continuare angajator: 
    - Ministerul Sănătăţii, organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale şi autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publi-
că, conform atribuţiilor sale stabilite prin legislaţia în vigoare; 
    - direcţiile de sănătate publică, reprezentate prin directorul coordo-
nator; 
    - unităţile sanitare reprezentate prin manager; 
    - instituţii care angajează personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar. 

(4) În sensul prezentului contract, termenul patron 
desemnează pe cel care angajează, denumit în 
continuare angajator: 
    - Ministerul Sănătăţii, organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale şi autoritate centra-
lă în domeniul asistenţei de sănătate publică, con-
form atribuţiilor sale stabilite prin legislaţia în vi-
goare; 
    - direcţiile de sănătate publică, reprezentate prin 
directorul coordonator; 
    - unităţile sanitare reprezentate prin manager; 
    - instituţii care angajează personal medico-
sanitar şi auxiliar sanitar; 
   - oricare altă unitate sanitară finanțată din fon-
duri publice. 

Completarea este necesară pentru defini-
rea exhaustivă a unităților bugetare, cărora 
le este aplicabil prezentul contract colectiv 
de muncă.  
Având în vedere multiplele forme de pro-
prietate existente în sectorul sanitar, com-
pletarea oferă clarificările necesare pentru 
definirea întinderii aplicării prezentului 
CCM. 

(5) În sensul prezentului contract, termenul de unitate desemnează: 
    - direcţiile de sănătate publică; 
    - institute şi centre medicale; 
    - spitale; 
    - centre de diagnostic şi tratament; 
    - servicii de ambulanţă; 
    - instituţii care angajează personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar. 

(5) În sensul prezentului contract, termenul de 
unitate desemnează: 
    - direcţiile de sănătate publică; 
    - institute şi centre medicale; 
    - spitale; 
    - centre de diagnostic şi tratament; 
    - servicii de ambulanţă; 
    - instituţii care angajează personal medico-
sanitar şi auxiliar sanitar finanțate din fonduri pu-
blice. 

A se vedea precizările de la aliniatul anteri-
or. 

 (6) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi liber-
tatea de opinie a fiecărui salariat, în conformitate cu legislaţia internă şi 
în concordanţă cu convenţiile internaţionale pe care România le-a rati-
ficat. 
 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 2  
Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică şi produc 
efecte în toate unităţile sanitare, prevăzute la art. 1 alin. (5), conform 
anexei nr. 10, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capita-
lului, de modul de finanţare şi de caracterul activităţii. 

Art. 2  
Prevederile prezentului contract colectiv de muncă 
se aplică şi produc efecte: 
- în toate unităţile sanitare publice, așa cum sunt 
definite la art. 1 alin. (5); 
- în toate unitățile sanitare care fac parte din secto-
rul Sănătate indiferent de forma de organizare, de 
provenienţa capitalului, de modul de finanţare şi 
de caracterul activităţii. 

Este cert că acest CCM se aplică la toate 
unitățile sanitare bugetare, formula fiind 
cel puțin de sector bugetar Sănătate. 
Având în vedere participarea confederații-
lor la negociere este evident că acest CCM 
este, simultan, un contract colectiv de 
muncă la nivel de sector (sectorul bugetar 
fiind asimilat grupului de unități). 

Art. 3  
 (1) În cazul în care se negociază contracte colective de muncă la nivel 
de unităţi cu personalitate juridică, la cerere, în concordanţă cu conţi-
nutul anexei nr. 1 la prezentul contract și prevederile art. 135 din Legea 
nr. 62/2011, organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv 
de muncă la nivel de sector de activitate au obligaţia de a anunţa re-
prezentanţii patronatului care sunt organizaţiile sindicale împuternicite 
în acest sens. 

Art. 3  
    (1) Toate contractele colective de muncă la nivel 
de unităţi cu personalitate juridică se negociază în 
conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezen-
tul contract.  

 

(2) Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop, în principal, stabi-
lirea drepturilor minime garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative 
cu privire la: 
    - încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea con-
tractului 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 organizaţii-
lor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă, şi acordarea de facilităţi acestora; 
    - formarea şi perfecţionarea profesională; 
    - drepturile organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă; 
    - obligaţiile salariaţilor. 

    (2) Prezentul contract colectiv de muncă are ca 
scop, în principal, stabilirea drepturilor minime 
garantate salariaţilor şi a obligaţiilor corelative cu 
privire la: 
    - încheierea, executarea, modificarea, suspenda-
rea 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 organiza-
ţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv 
de muncă, şi acordarea de facilităţi acestora; 
    - formarea şi perfecţionarea profesională; 
    - drepturile organizaţiilor sindicale afiliate orga-
nizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă; 

Stabilirea procedurilor de acordare a spo-
rurilor (concretizată sub forma elaborării 
Regulamentului de sporuri, ca anexă la 
prezentul CCM) și de evaluare fac parte 
atât din legislația în vigoare (spre ex. legea 
nr. 284/2010) cât și din proiectul de lege a 
salarizării. 
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- stabilirea modalității de acordare a sporurilor; 
- stabilirea procedurii de evaluare a personalului; 
    - obligaţiile salariaţilor. 

 (3) Prevederile prezentului contract colectiv de 
muncă prevalează față de cele existente în contrac-
tele colective încheiate la nivel inferior, putând fi 
invocate în mod direct de toate părțile care au 
acest drept. 

Această prevedere constituie o modalitate 
necesară de transpunere a principiului 
ierarhiei contractelor colective de muncă. 

Art. 4   
    (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract colectiv de 
muncă la nivel de sector de activitate va face obiectul unei noi negoci-
eri. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Cererea se comunică în scris celorlalte părţi şi va cuprinde obiec-
tul modificărilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Cererile de modificare vor fi depuse la sediul Ministerului Sănătă-
ţii, care va transmite cererea către ceilalţi semnatari ai prezentului con-
tract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Negocierile cu privire la modificare vor putea începe după cel 
mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării, dar nu mai devreme de 
48 de ore de la data solicitării acestei modificări. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) După depunerea cererii de modificare şi pe toată perioada nego-
cierilor, angajatorul se obligă să nu procedeze la desfaceri de contracte 
individuale de muncă pentru motive ce nu sunt imputabile salariaţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (6) În cazul în care niciuna din părţile semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate nu denunţă uni-
lateral contractul cu 30 de zile înainte de expirarea sa, acesta se pre-
lungeşte tacit cu 1 an, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 5   
Modificările aduse contractului colectiv de muncă produc aceleaşi efec-
te ca şi contractul, de la data înregistrării lor la Ministerul Muncii și 
Justiției Sociale. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 6   
    Suspendarea şi/sau încetarea contractului colectiv de muncă au loc în 
condiţiile legii. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 7  
(1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă se face potri-
vit prevederilor legale în vigoare, iar interpretarea conţinutului contrac-
tului colectiv de muncă se realizează prin consens. 

Art. 7  
(1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de 
muncă se face potrivit prevederilor legale în vigoa-
re și prezentului CCM, iar interpretarea conţinutu-
lui contractului colectiv de muncă se realizează prin 
consens. 

 

(2) Dacă nu se realizează consensul, părţile se pot adresa instanţelor 
judecătoreşti. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 8  
Părţile recunosc şi aplică principiile fundamentale ale dreptului muncii, 
drepturile şi obligaţiile părţilor fiind fundamentate prin prezentul con-
tract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 9  
(1) Contractele colective de muncă la nivel de unităţi, instituţii sanitare, 
precum şi contractele individuale de muncă nu vor putea prevedea 
drepturi sub limitele prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă 
la nivel de sector de activitate. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate de 
către sindicate în numele salariaţilor, părţile contractante vor conveni, 
printr-o clauză expresă, ca salariaţii asupra cărora se întind efectele 
contractului colectiv de muncă negociat, alţii decât membrii de sindi-
cat, să plătească o contribuţie pentru desfăşurarea negocierilor colecti-
ve, care să nu fie mai mică de 0,6% din salariu, dar care să nu depă-
şească valoarea contribuţiei sindicale. Această contribuţie urmează a 
forma un fond separat utilizat pentru pregătirea şi desfăşurarea nego-
cierilor colective, dialogului social, precum şi în alte scopuri stabilite 
prin acordul părţilor. Modul de administrare a fondului colectat se va 
stabili prin negociere între angajator şi organizaţiile sindicale afiliate 
organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

(2) În contractele colective de muncă încheiate la 
nivel de unitate de către sindicate în numele salari-
aţilor, părţile contractante vor conveni, printr-o 
clauză expresă, ca salariaţii asupra cărora se întind 
efectele contractului colectiv de muncă negociat, 
alţii decât membrii de sindicat, să plătească o con-
tribuţie pentru desfăşurarea negocierilor colective, 
care să nu fie mai mică de 0,6% din salariu, dar 
care să nu depăşească valoarea contribuţiei sindi-
cale. Această contribuţie urmează a forma un fond 
separat utilizat pentru pregătirea şi desfăşurarea 
negocierilor colective, dialogului social, precum şi 
în alte scopuri stabilite prin acordul părţilor. Modul 
de administrare a fondului colectat este cel prevă-
zut în Procedura privitoare la alocarea resurselor 
colectate din contribuția pentru negocierea și apli-
carea contractului colectiv de muncă de la salariații 
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care nu sunt membri ai unuia dintre sindicatele 
afiliate la federațiile sindicale semnatare ale con-
tractului colectiv de muncă, anexa nr. 15 la prezen-
tul contract colectiv de muncă. 

(3) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de sector 
de activitate sunt minime şi obligatorii pentru angajatori. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 10  
Angajatorul este obligat să asigure afişarea contractului colectiv de 
muncă şi a oricăror altor comunicări la locurile convenite cu reprezen-
tanţii organizaţiilor sindicale şi patronale afiliate organizaţiilor semna-
tare ale prezentului contract colectiv de muncă, astfel încât salariaţii să 
ia cunoştinţă de conţinutul său. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 11  
(1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia 
aplicării prevederilor prezentului contract colectiv de muncă, se va 
constitui comisia paritară la nivel de sector de activitate. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei se stabilesc con-
form anexei nr. 2. 

Se păstrează forma inițială.  

(3) Angajatorul şi sindicatele din unităţile afiliate la organizaţiile semna-
tare ale prezentului contract colectiv de muncă sunt obligaţi să se con-
sulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile 
de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

(4) Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comi-
siilor paritare constituite la toate nivelurile. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 12  
(1) Declanşarea procedurii prevăzute la art. 11 nu constituie un impe-
diment pentru sesizarea instanţei de judecată de către persoana fizică 
ce se consideră prejudiciată. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Adoptarea unei hotărâri de către comisia de monitorizare împiedică 
sesizarea instanţei de judecată, iar, dacă sesizarea a avut loc, judecata 
încetează prin nelucrare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 13  
(1) Reprezentanţii angajatorului şi cei ai organizaţiilor sindicale afiliate 
organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, la 

Se păstrează forma inițială.  
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sesizarea uneia dintre părţi, vor analiza la nivel de unitate modul în 
care sunt respectate drepturile şi obligaţiile salariaţilor. 

(2) În cazul constatării unor încălcări ale legii şi ale prevederilor contrac-
tului colectiv de muncă, vor fi sesizate direcţiile de sănătate publică, 
Ministerul Sănătăţii, după caz, în vederea soluţionării. 

(2) În cazul constatării unor încălcări ale legii şi ale 
prevederilor contractului colectiv de muncă, vor fi 
sesizate direcţiile de sănătate publică, Ministerul 
Sănătăţii, ordonatorul principal de credite, după 
caz, în vederea soluţionării. 

Multiplicarea factorilor de decizie determi-
nă diversificarea instituțiilor sesizate. 

Art. 14  
(1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de 
muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute 
anterior, prin negocieri sau reglementări legale. 

Art. 14  
(1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul 
contract colectiv de muncă și în alte prevederi con-
tractuale sau normative nu pot să reprezinte cauza 
reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin 
negocieri sau reglementări legale. 

Completarea textului reprezintă transpu-
nere a unui principiu de dreptul muncii 
deja consacrat: principiul drepturilor câști-
gate. 

(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul 
contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, 
acestea vor face parte, de drept, din contract. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 15  
(1) Părţile se obligă ca în perioada de executare a prezentului contract 
colectiv de muncă să nu promoveze acte normative a căror adoptare ar 
conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din prezentul contract 
colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Părţile garantează respectarea prevederilor Legii nr. 62/2011 repu-
blicată şi ale prezentului contract colectiv de muncă în cazul în care se 
iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 16  
(1) Prezentul contract colectiv de muncă este valabil începând cu data 
de 1 ianuarie 2014 şi până la data de 31 decembrie 2015. 

Art. 16  
(1) Prezentul contract colectiv de muncă este vala-
bil pentru o perioadă de doi ani începând cu data 
înregistrării acestuia. 

Adaptarea textului de lege la noua realita-
te. 

(2) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor 
modificări legislative, părţile vor proceda la renegocierea unor clauze, 
după caz. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor 
drepturi şi obligaţii suplimentare ale salariaţilor, prezentul contract 
colectiv de muncă va fi pus în concordanţă cu modificările survenite în 

(3) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în 
cazul apariţiei unor drepturi şi obligaţii suplimenta-
re ale salariaţilor, prezentul contract colectiv de 

Textul este menținut din perspectiva posi-
bilității reintroducerii CCM la nivel național.  
Completarea vizează includerea înțelegeri-
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contractul colectiv de muncă la nivel naţional. muncă va fi pus în concordanţă cu modificările 
survenite în contractul colectiv de muncă la nivel 
naţional sau cu acordurile/înțelegerile încheiate la 
acest nivel. 

lor semnate la nivel național în textul CCM, 
ca parte firească a regulilor de dialog soci-
al. 

(4) Până la finalizarea procedurilor prevăzute la alin. (3) din prezentul 
articol sunt aplicabile de drept prevederile legislaţiei în vigoare. 

(4) Până la finalizarea procedurilor prevăzute la 
alin. (3) din prezentul articol sunt aplicabile de 
drept prevederile legislaţiei în vigoare și ale înțele-
gerilor semnate. 

 

(5) Prezentul contract colectiv de muncă va fi adaptat corespunzător în 
cazul modificării prevederilor legale referitoare la organizarea şi funcţi-
onarea sindicatelor şi patronatelor reprezentative. 

Se păstrează forma inițială.  

(6) Orice clauză care presupune acordarea de drepturi băneşti va fi 
negociată de părţile semnatare ale prezentului contract, în vederea 
modificării şi evidenţierii corespunzătoare a bugetului destinat organi-
zării şi funcţionării sistemului sanitar. 

Se păstrează forma inițială.  

 (7) Clauzele privind drepturi bănești prevăzute la 
alin. (6) au ca izvor drepturi de natură socială, fiind 
diferite de drepturile salariale. 

Acest aliniat transpune un principiu de 
drept ce reiese cu claritate atât din legisla-
ția existentă cât și din doctrină: drepturile 
de natură socială ale angajaților din secto-
rul bugetar pot face obiectul negocierilor 
colective, ele fiind diferite de drepturile de 
natură salarială. 

    CAPITOLUL 2 
I. Încheierea contractului individual de muncă 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 17  
(1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt prevăzute în contractul indi-
vidual de muncă, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 17  
(1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt prevăzu-
te în contractele individuale de muncă, încheiate 
conform prevederilor prezentului contract și ane-
xelor acestuia. 

Modificarea are în vedere atât faptul că 
modelul general de CIM este anexă la pre-
zentul CCM cât și faptul că pentru gărzi 
este aplicabil un CIM special, ce are și el 
calitatea de anexă la prezentul CCM. 

(2) Normativele de personal se elaborează la nivelul Ministerului Sănă-
tăţii, cu acordul organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 18  
(1) Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţii-

Se păstrează forma inițială.  
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lor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constituţionale ale sala-
riatului şi potrivit prevederilor contractelor colective de muncă încheia-
te la nivel de sector de activitate, la nivel de grup de unităţi şi la nivel 
de unitate, după caz. 

(2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor 
asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără dis-
criminări directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex, orientare sexu-
ală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, 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 re-
cunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contrac-
tele colective de muncă. În acest sens, din comisiile de angajare şi sus-
ţinere a concursurilor va face parte, în calitate de observator, cel puţin 
un reprezentant al sindicatului reprezentativ din unitate. 

    (2) La angajare şi la stabilirea drepturilor indivi-
duale, angajatorii vor asigura egalitatea de şanse şi 
tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări 
directe sau indirecte, bazate pe criterii de sex, ori-
entare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apar-
tenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, op-
ţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 
responsabilitate familială, apartenenţă ori activita-
te sindicală sau orice alt criteriu care are ca scop 
sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşte-
rii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând 
din contractele colective de muncă. În acest sens, 
din comisiile de angajare şi susţinere a concursuri-
lor va face parte, în calitate de observator, cel pu-
ţin un reprezentant al sindicatului reprezentativ din 
unitate. Procedura privind egalitatea de șanse este 
cea prevăzută la anexa 8. 

 

(3) Criteriile de examinare se stabilesc, potrivit legii, de către angajator 
cu avizul organizaţiei profesionale corespunzătoare funcţiilor ce urmea-
ză a fi ocupate în urma examenului. 

    (3) Criteriile de examinare se stabilesc și desfășu-
rarea examenului/concursului se stabilesc în cadrul 
unei proceduri speciale, elaborate cu acordul sindi-
catelor afiliate la organizațiile sindicale semnatare 
ale prezentului contract. 

Existența unei proceduri de examinare la 
nivelul angajatorului este o condiție esen-
țială pentru asigurarea desfășurării în mod 
obiectiv și transparent a procesului de an-
gajare. 

 (4) Angajatorul se obligă să comunice salariaţilor şi reprezentanţilor 
sindicatelor din unitatea respectivă, afiliate organizaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, posturile dispo-
nibile şi condiţiile de ocupare a lor, cu cel puţin 15 zile calendaristice 
înaintea scoaterii lor la concurs, la toate nivelurile de organizare a uni-
tăţilor definite la art. 1 alin. (5), cu excepţia cazurilor de forţă majoră 
definite prin lege. 

    (4) Angajatorul se obligă să comunice salariaţilor 
şi reprezentanţilor sindicatelor din unitatea respec-
tivă, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, posturile 
disponibile şi condiţiile de ocupare a lor, cu cel 
puţin 15 zile calendaristice înaintea scoaterii lor la 
concurs, la toate nivelurile de organizare a unităţi-
lor definite la art. 1 alin. (5), cu excepţia cazurilor 

Absența unei sancțiuni în caz de nerespec-
tare a prevederii lipsește de eficiență con-
ținutul prevederii. 
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de forţă majoră definite prin lege, sub sancțiunea 
invalidării procedurii de angajare. 

 (4.1) Comunicarea se consideră făcută în momen-
tul în care scoaterea posturilor la concurs în cadrul 
unui Consiliul de administrație sau a unui Comitet 
Director la care participă reprezentanții organizații-
lor sindicale, cu condiția respectării termenului 
prevăzut la alin (4) 

Prevederea eficientizează procedura de 
comunicare, evitând încărcarea angajatoru-
lui cu o responsabilitate suplimentare. 
Totodată, ea constituie una dintre formele 
implicite de creștere a gradului de partici-
pare a salariaților la managementul unități-
lor, contribuind la creșterea indicatorului 
EPI II. 

(5) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o 
persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are priori-
tate la ocuparea postului. 

Se păstrează forma inițială.  

(6) În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii au dreptul să solici-
te conducerii unităţii redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordan-
ţă cu interesele unităţii, cu cele proprii şi în condiţiile legii. 

(6) În cazul apariţiei unor posturi vacante, salariaţii 
membri ai organizațiilor sindicale afiliate la federa-
țiile semnatare ale prezentului contract au dreptul 
să solicite conducerii unităţii redistribuirea lor și să 
fie redistribuiți pe aceste posturi.  

Reformularea vizează efectivitatea acestui 
drept și simplificarea procedurii. 

 (7) Salariații unităților sanitare publice au dreptul la 
transferul într-o altă unitate sanitară publică, cu 
acordul unității în care urmează să se transfere. 

Acest drept ține de esența funcției publice, 
exercitarea lui fiind atât în folosul salariatu-
lui cât și a unităților sanitare. 

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, persoană fizică sau juridică, în schim-
bul unei remuneraţii denumite salariu. 

Art. 19  
(1) Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită sala-
riat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub au-
toritatea unui angajator, persoană fizică sau juridi-
că, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, 
fiind singura formă de desfășurare a activității în 
sectorul public de sănătate. 

Completarea are în vedere eliminarea for-
melor de evitare a muncii salariate, consti-
tuind o formă de concretizare a protecției 
sociale a celor care muncesc. Ea constituie 
totodată transpunerea in terminis a preve-
derilor Codului Fiscal privind activitatea 
dependentă. 
 Prevederea profită atât salariaților cât și 
statului. 

(2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine, sub sanc-
ţiunea nulităţii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul 
minim stabilit prin acte normative şi prin prezentul contract colectiv de 
muncă. 

    (2) Clauzele contractului individual de muncă nu 
pot conţine, sub sancţiunea nulităţii absolute, pre-
vederi contrare sau drepturi sub nivelul minim 
stabilit prin acte normative şi prin prezentul con-

Având în vedere ambiguitățile din legea 
generală (Codul Muncii) privind nulitatea 
absolută, prevederea completează o lipsă a 
cadrului legislativ, contribuind la buna des-
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tract colectiv de muncă. Nulitatea absolută poate fi 
invocată atât de către salariat cât și de reprezen-
tanții sindicatelor afiliate la federațiile semnatare 
ale prezentului contract. 

fășurare a activității. 

(3) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. 
Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe 
durată determinată. În ambele cazuri salariatul va fi asistat de liderul 
sindicatului din care face parte, afiliat la organizaţia sindicală semnata-
ră a prezentului contract colectiv de muncă pentru membrii de sindicat, 
iar pentru nemembrii de sindicat, la cerere. 

(3) Contractul individual de muncă se încheie pe 
durată nedeterminată. Prin excepţie, contractul 
individual de muncă se poate încheia şi pe durată 
determinată. În ambele cazuri salariatul membru al 
unui sindicat afiliat la o federație semnatară a pre-
zentului contract  va fi asistat de liderul sindicatu-
lui. 

Liderii sindicali nu au obligația de a asista la 
încheierea și modificarea CIM-ului salariații 
care nu sunt membrii lor de sindicat. 

(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 ac-
tualizat anual, dacă este cazul. 

Se păstrează forma inițială.  

(5) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui 
contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei 
activităţi ilicite ori imorale. 

Se păstrează forma inițială.  

(6) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului 
părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a con-
tractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. 

Se păstrează forma inițială.  

 (7) În situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat 
în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedetermina-
tă, iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor 
efectuate prin orice alt mijloc de probă. 

Se păstrează forma inițială.  

(8) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi con-
feră salariatului vechime în muncă. 

 (8) Munca prestată în temeiul unui contract indivi-
dual de muncă îi conferă salariatului vechime în 
muncă, în specialitate și în sectorul public de sănă-
tate. 

Dreptul la recunoașterea vechimii în speci-
alitate este un drept fundamental.  
Vechimea în sectorul public de sănătate 
este esențială atât din perspectiva introdu-
cerii ei ca variabilă a mecanismului de sala-
rizare cât și din perspectiva constituirii 
unor criterii de recunoaștere a activității 
salariaților. 

(9) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, 
angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea 

Se păstrează forma inițială.  
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ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intenţio-
nează să le înscrie în contract sau să le modifice. 

(10) Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul va 
fi informat 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 normative şi atribuţiile postului; 
    e)criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabi-
le la nivelul angajatorului; 
    f) riscurile specifice postului; 
    g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 
    h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui 
contract de muncă temporară, durata acestuia; 
    i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
    j)condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi 
durata acestuia; 
    k)salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, 
precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; 
    l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; 
    m)indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condi-
ţiile de muncă ale salariatului; 
    n) durata perioadei de probă, după caz. 

Se păstrează forma inițială.  

 o) Regulamentul Intern aplicabil. Alături de contractul colectiv de muncă, 
Regulamentul intern constituie un docu-
ment esențial pentru desfășurarea activită-
ții salariatului, prevederile acestuia trebu-
ind să-i fie cunoscute înainte de angajare. 

 (11) Elementele din informarea prevăzută la alin. (10) trebuie să se 
regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

(12) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (10) 
în timpul executării contractului individual de muncă impune încheie-

    (12) Orice modificare a unuia dintre elementele 
prevăzute la alin. (10) în timpul executării contrac-

Pentru a se evita situațiile în care sunt 
efectuate modificări ale CIM-urilor fără 
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rea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 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. 

tului individual de muncă impune încheierea unui 
act adiţional la contract, într-un termen de 20 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 colec-
tiv de muncă aplicabil. În baza principiului simetriei 
formelor juridice, actul adițional poate fi încheiat 
doar cu acordul salariatului și în aceleași condiții cu 
semnarea CIM-ului, înregistrarea modificărilor 
acestuia în REVISAL putând fi făcută doar după 
semnarea lui de către ambele părți. 

acordul salariaților. 

 (13) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii 
contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un con-
tract de confidenţialitate. 

Se păstrează forma inițială.  

 (14) În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informa-
re, 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 informare. 

Se păstrează forma inițială.  

 (15) În afara clauzelor generale prevăzute la alin. (10), între părţi pot fi 
negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze 
specifice. 

Se păstrează forma inițială.  

 (16) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limita-
tivă: 
    a) clauza cu privire la formarea profesională; 
    b) clauza de neconcurenţă; 
    c) clauza de mobilitate; 
    d) clauza de confidenţialitate. 

Se păstrează forma inițială.  

 (17) 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 respectiv, precum şi aptitudinile profesionale. 

Se păstrează forma inițială.  

 (18) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care 
solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la func-

Se păstrează forma inițială.  
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ţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prea-
labilă a celui în cauză. 

 (19) Atât în contractul individual de muncă cât și în 
REVISAL vor fi înregistrate toate sporurile cu carac-
ter permanent sau cele a căror cuantum poate fi 
cunoscut ori estimat. 

Prevederea transpune un drept fundamen-
tal al salariaților cu impact asupra unui 
drept social esențial: nivelul cotizației la 
BAS (drepturile financiare aferente pensio-
nării). 

Art. 20  
(1) Încadrarea salariaţilor în unităţi se face numai prin concurs sau 
examen, după caz. 

Art. 20  
(1) Încadrarea salariaţilor în unităţi se face prin 
concurs, examen sau transfer după caz. 

Pentru asigurarea coerenței cu dreptul la 
transfer. 

(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la con-
curs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi, cu consultarea scrisă a 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post 
vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se 
face prin examen. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 21  
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractu-
lui individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 
90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 
de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere astfel: 
    a) medici, farmacişti, 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 altă unitate sanitară; 
- 30 de zile - dacă au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanita-
ră; 
- 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 personalul cu pregătire medie ce urmează să se 
angajeze în funcţii de execuţie medico-sanitare - surori medicale, bran-
cardieri, infirmiere, maseuri, nămolari etc.; 

Se păstrează forma inițială.  
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    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) 30 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de con-
ducere angajate în alte funcţii în unitate; 
    g) 45 de zile - pentru personalul provenit din altă unitate similară ce 
urmează să ocupe posturi de conducere; 
    h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar 
ce urmează să ocupe posturi de conducere; 
     i) 90 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de con-
ducere la debutul în profesie; 
    j) nerespectarea perioadei de probă duce la nulitatea absolută a con-
tractului individual de muncă. 

    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu 
handicap se realizează exclusiv printr-o perioadă de probă de maximum 
30 de zile calendaristice. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drep-
turile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul 
colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în con-
tractul individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi 
stabilită decât o singură perioadă de probă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de pro-
bă 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. 

Se păstrează forma inițială.  

    (6) Perioada de probă constituie vechime în muncă. Se păstrează forma inițială.  

    (7) Angajarea succesivă a mai mult de 3 persoane pe perioade de 
probă pentru acelaşi post este interzisă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 22  
(1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la ace-
laşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind 

Se păstrează forma inițială.  
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de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. 

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

Se păstrează forma inițială.  

Art. 23  
(1) În unităţile sanitare, încheierea unui contract individual de muncă 
cu timp parţial se face cu prioritate cu salariaţii cu contract individual 
de muncă pe perioadă nedeterminată de la locul de muncă respectiv 
sau din unitate. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) La încheierea contractului individual de muncă cu timp parţial, sala-
riatul va fi asistat de liderul sindicatului din care face parte, afiliat la 
organizaţia sindicală semnatară a prezentului contract colectiv de mun-
că pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat, la 
cerere. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) Posturile temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin con-
curs pot fi ocupate prin cumul de funcţii de către salariaţii unităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 24  
Angajarea cu contract individual de muncă pentru activităţi de îngrijire 
la domiciliul pacientului se face prin concurs/examen. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 25  
Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi potrivit legii prin contract 
individual de muncă cu consultarea scrisă a sindicatului din unitate 
afiliat la organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 26  
(1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa 
celui care angajează în niciunul din cazurile care dau dreptul persoane-
lor la ajutorul de şomaj, fără acordul scris al reprezentanţilor organizaţi-
ilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă, în ceea ce priveşte protecţia socială a salariaţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

 (2) În cazul absenţei acordului scris al părţii sindicale, organul ierarhic 
superior celui care angajează este obligat să asigure continuarea rapor-
turilor juridice de muncă prin redistribuire în aceeaşi localitate sau ju-
deţ, cu acordarea drepturilor salariale, potrivit legii. 

Se păstrează forma inițială.  
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 (3) În situaţia în care din motive justificate nu este posibilă aplicarea 
prevederilor alin. (2) din prezentul articol, desfacerea contractului indi-
vidual de muncă se va face ţinând cont de criteriile stabilite prin art. 
134 din prezentul contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 27  
Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va 
cuprinde obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul 
contract colectiv de muncă. 

Art. 27  
(1) Contractul individual de muncă încheiat între 
angajator şi salariat va cuprinde obligatoriu ele-
mentele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul con-
tract colectiv de muncă. 
(2) Contractul individual de muncă cu timp parțial 
pentru desfășurarea gărzilor suplimentare timpului 
normal de lucru va fi încheiat cu respectarea  Pro-
cedurii privind organizarea și efectuarea gărzilor în 
afara programului normal de lucru, anexa nr. 24 la 
prezentul contract colectiv de muncă. 
(3) Contractul individual de muncă cu timp parțial 
pentru desfășurarea gărzilor suplimentare timpului 
normal de lucru  va cuprinde obligatoriu elemente-
le prevăzute în anexa nr. 25 la prezentul contract 
colectiv de muncă. 

Aliniatul nr. 2 (alături de partea din anexă 
la care face trimitere) transpune prevederi-
le OUG 20/2016 în materia CIM-urilor afe-
rente desfășurării gărzilor suplimentare. 

    II. Executarea contractului individual de muncă Se păstrează forma inițială.  

Art. 28  
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 indivi-
duale de muncă. 

Art. 28  
Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă 
dintre angajator şi salariat se stabilesc, potrivit 
legii, prin negociere şi sunt stipulate în cadrul pre-
zentului contract colectiv de muncă, în contractele 
colective de muncă de la nivel inferior, care respec-
tă prevederile prezentului contract şi în contractele 
individuale de muncă încheiate cu respectarea 
prevederilor prezentului contract. 

Prevederile suplimentare constituie o 
completare analitică a întregului cadru de 
referință privind drepturile și obligațiile 
părților, ținând cont de natura prezentului 
contract. 

Art. 29  
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege şi 
prezentul contract colectiv de muncă. Orice tranzacţie prin care se ur-
măreşte renunţarea la drepturile salariaţilor prevăzute de lege şi de 

Art. 29  
(1)Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt 
recunoscute prin lege, prin prezentul contract co-
lectiv de muncă și prin contractele colective de 

Adăugirile completează cadrul contractual 
al drepturilor și obligațiilor salariatului. 
Sistematizarea oferă mai multă claritate 
prevederilor. 
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prezentul contract colectiv de muncă sau limitarea acestor drepturi 
este lovită de nulitate. 

muncă de la nivel inferior, care respectă prevederi-
le prezentului contract. 
(2) Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renun-
ţarea la drepturile salariaţilor prevăzute de lege şi 
de contractele colective de muncă amintite la alin 
(1) sau limitarea acestor drepturi este lovită de 
nulitate. 

Art. 30  
(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
    a) la salarizare pentru munca depusă; 
    b) la repaus zilnic şi săptămânal; 
 

Se păstrează forma inițială.  

     c) la concediu de odihnă anual şi concediu suplimentar, corespunză-
tor locului de muncă; 

     c) La concediu de odihnă anual şi concediu su-
plimentar, corespunzător locului de muncă. Con-
cediul suplimentar se acordă la cerere, în conformi-
tate cu anexa nr. 5 și cu avizul reprezentanților 
sindicatelor afiliate la organizațiile semnatare ale 
prezentului contract. 
 

Prevederea suplimentară face parte din 
exercitarea controlului respectării condiții-
lor contractuale convenite. 

    d) la egalitate de 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 protecţie în caz de concediere; 
    k) la negociere colectivă şi individuală; 
    l) de a participa la acţiuni colective; 
    m) de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
     n) să fie informat despre 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 

Se păstrează forma inițială.  
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colaborare la locul său de muncă; 
    p) să nu se supună niciunei încercări de subordonare din partea altei 
persoane decât cea a şefului direct; 
    q) să-şi informeze şeful direct de orice încercare de încălcare a drep-
turilor sale; 
    r) să refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în con-
tractul individual de muncă sau în fişa postului, dacă el consideră că 
acele sarcini nu corespund pregătirii profesionale sau sarcinilor profesi-
ei sale; 
    s) să informeze angajatorul de orice încercare de încălcare a sarcini-
lor 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 suspiciunii de 
sancţionare datorită exercitării drepturilor sale; 
    u) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care 
îi este periclitat locul de muncă, felul muncii, salariul sau alte drepturi 
prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în legislaţia în vigoare. 

 v) Să-i fie evaluate performanțele profesionale în 
baza procedurii obiective de evaluare, anexă la 
prezentul contract. 

Evaluarea obiectivă a performanțelor pro-
fesionale este un drept fundamental al 
fiecărui angajat din sectorul public de acti-
vitate.  
Prevederea constituie totodată o introdu-
cere a anexei specifice. 
Necesitatea atât a acestui aliniat cât și a 
procedurii specifice reiese cu claritate atât 
din legislația în vigoare la data negocierii 
prezentului CCM cât și din proiectul legii de 
salarizare în sectorul bugetar, în ambele 
situații fiind prevăzută în mod expres drep-
tul la salarizarea suplimentară în funcție de 
performanță (solicitată în mod consecvent 
de Federația „Solidaritatea Sanitară”) 

 x) Dreptul la a apela la procedura avertizorului de Introducerea procedurii avertizorului de 
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integritate atunci când consideră necesar, așa cum 
este aceasta prevăzută în anexa la prezentul con-
tract. 

integrate protejează salariatului și profită 
interesului public, ea fiind în acord cu pre-
vederile legale în vigoare. 

    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
    a) de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 
    b) de a respecta disciplina muncii; 

Se păstrează forma inițială.  

    c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în con-
tractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de 
muncă; 

    c) de a respecta prevederile cuprinse în regula-
mentul intern, în contractele colective de muncă 
aplicabile, precum şi în contractul individual de 
muncă; 

Fiecărei unități și fiecărui salariat îi pot fi 
aplicabile mai multe contracte colective de 
muncă, ca o formă de concretizare a prin-
cipiului ierarhiei contractelor colective de 
muncă. 

    d) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de servi-
ciu; 
e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
    f) de a respecta secretul de serviciu; 
    g) să nu execute nici o 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 anga-
jat 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. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 31  
(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 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 rezerva 
legalităţii lor; 
    d)  să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de 
serviciu; 

Se păstrează forma inițială.  

    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile     e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi Fiecărei unități și fiecărui salariat îi pot fi 
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corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil 
şi regulamentului intern; 

să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractele colective de muncă aplicabile şi regu-
lamentului intern; 

aplicabile mai multe contracte colective de 
muncă, ca o formă de concretizare a prin-
cipiului ierarhiei contractelor colective de 
muncă. 

    f) să exercite controlul asupra sesizărilor salariaţilor şi/sau organiza-
ţiei sindicale reprezentative din unitate; 

f) să dea curs sesizărilor salariaţilor şi/sau organiza-
ţiei sindicale reprezentative din unitate; 

Formularea inițială conține o ambiguitate 
nedorită, potențial generatoare de abuzuri. 

    g) să se asocieze cu alţi angajatori, reprezentanţi ai unor unităţi simi-
lare din sănătate pentru constituirea asociaţiei patronale reprezentati-
ve. 

Se păstrează forma inițială.  

 (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra ele-
mentelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în 
vedere la elaborarea normativelor de personal şi condiţiile corespunză-
toare de muncă; 

Se păstrează forma inițială.  

    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din con-
tractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de 
muncă; 

    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce de-
curg din lege, din contractele colective de muncă 
aplicabile şi din contractele individuale de muncă; 

Fiecărei unități și fiecărui salariat îi pot fi 
aplicabile mai multe contracte colective de 
muncă, ca o formă de concretizare a prin-
cipiului ierarhiei contractelor colective de 
muncă. 

    d) să comunice cel puţin o dată pe an salariaţilor situaţia economică 
şi financiară a unităţii; 

Se păstrează forma inițială.  

    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salari-
aţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile 
şi interesele acestora; 

    e) să se consulte cu reprezentanții sindicatelor 
afiliate la federațiile sindicale semnatare ale pre-
zentului contract în privinţa deciziilor susceptibile 
să afecteze substanţial drepturile şi interesele 
acestora; 

Modificarea reprezintă o adaptare a textu-
lui ierarhia reprezentării stabilită de pre-
zentul contract. 

    f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, 
precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de 
salariaţi, în condiţiile legii; 
   g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze 
înregistrările prevăzute de lege; 
   h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de 
salariat a solicitantului; 

Se păstrează forma inițială.  
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    i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salari-
aţilor; 

    j) să informeze reprezentanţii organizaţiei sindicale de la nivelul uni-
tăţii asupra tuturor măsurilor administrative pe care urmează să le apli-
ce; 

    j) să informeze   reprezentanții sindicatelor afilia-
te la federațiile sindicale semnatare ale prezentului 
contract asupra tuturor măsurilor administrative 
pe care urmează să le aplice; 

Modificarea este o adaptare la situația 
concretă, caracterizată de existența mai 
multo sindicate într-o unitate. 

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

Se păstrează forma inițială.  

    l) să se consulte cu organizaţia sindicală reprezentativă în ceea ce 
priveşte necesitatea şi oportunitatea angajărilor de personal; 

    l) să se consulte cu  reprezentanții sindicatelor 
afiliate la federațiile sindicale semnatare ale pre-
zentului contract în ceea ce priveşte necesitatea şi 
oportunitatea angajărilor de personal; 

Modificarea este o adaptare la situația 
concretă, caracterizată de existența mai 
multo sindicate într-o unitate. 

    m) să se consulte cu organizaţia sindicală reprezentativă şi organiza-
ţia profesională corespunzătoare în ceea ce priveşte necesitatea şi 
oportunitatea perfecţionării personalului. 

    m) să se consulte  reprezentanții sindicatelor 
afiliate la federațiile sindicale semnatare ale pre-
zentului contract  în ceea ce priveşte necesitatea şi 
oportunitatea perfecţionării personalului. 

Modificarea constituie transpunerea în text 
a drepturilor organizațiilor care sunt parte 
la acest contract. 
Prezentul contract nu poate produce drep-
turi în sarcina organismelor profesionale, 
acestea nefiind parte a lui. Interpretarea 
adversă ar aduce cu sine și dreptul de sta-
bili obligații în sarcina organizațiilor profe-
sionale, altele decât cele ce decurg în mod 
firesc din natura acestui act juridic. 

 n) Să efectueze auditul timpului de muncă pentru 
fiecare loc de muncă. 

Instituția auditului timpului de muncă, a 
fost introdusă deja de Federația „Solidari-
tatea Sanitară” în standardele ANMCS pri-
vind acreditarea spitalelor, ea generând 
cadrul adecvat pentru eliminarea supra-
încărcării cu sarcini de muncă a salariaților 
și creșterea calității serviciilor medicale. 

 (3) Pentru implementarea auditului timpului de 
muncă în sectorul bugetar Sănătate se aplică Me-
todologia privind constituirea procedurii auditului 
timpului de muncă, anexa nr. 22 la prezentul con-
tract colectiv de muncă. 

În contextul accelerării vitezei schimbărilor 
tehnologice, ce au ca efect cel mai adesea 
adăugarea unor sarcini de lucru noi la cele 
existente, auditul timpului de muncă oferă 
un instrument obiectiv de analiză a impac-
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tului acestor schimbări asupra alocării rați-
onale a sarcinilor de serviciu și a calității 
vieții profesionale a salariaților din Sănăta-
te. 

III. Modificarea contractului individual de muncă Se păstrează forma inițială.  

Art. 32  
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acor-
dul părţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

 (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individu-
al de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
prezentul contract şi de legislaţia în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

 (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 muncă şi timpul de odihnă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 33  
(1) Delegarea sau detaşarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de 
lege şi de prezentul contract colectiv de muncă astfel: 
    a) angajatorul are obligaţia de a consulta reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă, în legătură cu intenţia de detaşare în altă unitate a 
oricărui salariat care face parte din respectivul sindicat; 
    b) salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai 
în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice; 
    c) în situaţia în care un salariat, membru de sindicat, refuză detaşarea 
dispusă, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizaţiei sindicale 
din care face parte pentru a-l susţine în faţa angajatorului; 
    d) pe perioada detaşării salariatul are dreptul să primească din par-
tea angajatorului la care s-a dispus detaşarea contravaloarea tuturor 
cheltuielilor de transport şi cazare; 

Se păstrează forma inițială.  
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    e) pe perioada detaşării salariatul păstrează calitatea de membru al 
sindicatului din care făcea parte înainte de detaşare, cu toate drepturile 
şi obligaţiile corelative; 
    f) pe perioada detaşării angajatorul la care s-a dispus detaşarea va 
achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile 
legate de cotizaţia acestuia, la cererea angajatorului care a dispus deta-
şarea. 

 (2) În cazurile concrete, rezultate din aplicarea reformei în domeniul 
sănătăţii, redistribuirea salariaţilor se face numai după consultarea 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă. 

 (2) În cazurile concrete, rezultate din aplicarea 
reformei în domeniul sănătăţii la nivelul unităților, 
redistribuirea salariaţilor se face numai după con-
sultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale 
afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 

Textul vizează de fapt ce se întâmplă la 
nivelul unității, completarea clarificând 
sensul acestuia. 

(3) Pe perioada delegării, atunci când aceasta se derulează în altă locali-
tate decât cea de domiciliu a salariatului şi în altă localitate decât sediul 
central al angajatorului, angajatorul va suporta toate cheltuielile de 
transport ale salariatului, potrivit legii şi contractului colectiv de muncă 
aplicabil. 

Se păstrează forma inițială.  

 (4) În cazul desființării punctelor de lucru din teri-
toriu ale unor unități sanitare cu personalitate juri-
dică sau a similarului acestora, inclusiv a punctelor 
fixe de lucru ale Direcțiilor de Sănătate Publică sau 
similarul acestora, personalul va fi preluat la sediul 
unității cu personalitate juridică, cu obligativitatea 
plății a 50% din cheltuielile de transport zilnice spre 
și de la locul de muncă sau a plății chiriei unei locu-
ințe, în aceeași proporție, dacă nu se asigură o 
locuință de serviciu; prevederea se aplică și salaria-
ților care locuiesc în altă localitate de domiciliu față 
de aceea în care își îndeplinesc obligațiile de servi-
ciu 

Pentru a stimula mobilitatea forței de 
muncă în sănătate și ocuparea în sănătate; 
pentru a preîntâmpina situația în care prin 
reorganizare, situația financiară a salariați-
lor are de suferit, prin costuri de transport 
spre locul de muncă sau prin plata unei 
chirii. 
Asigură coerența necesară cu drepturile și 
obligațiile contractuale, asigură atragerea 
specialiștilor în sistemul sanitar și motiva-
rea acestora. 
Prevederea se introduce la acest articol, 
pentru a lămuri pe deplin situațiile cu o 
natură juridică asemănătoare delegării sau 
detașării, ceea ce face ca astfel de cazuri să 
fie reglementate corect și în avantajul am-
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belor părți. 

Art. 34  
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consim-
ţământul salariatului, în cazul unor situaţii de forţă majoră prevăzute 
de lege, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a 
salariatului. 

Se păstrează forma inițială.  

    IV. Suspendarea contractului individual de muncă Se păstrează forma inițială.  

Art. 35  
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de 
drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre 
părţi. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspen-
darea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură 
salarială de către angajator. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei 
fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va bene-
ficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. 

Se abrogă.  Salariatul beneficiază de dreptul la menți-
nerea CIM-ului și la toate drepturile afe-
rente dacă cele imputate se dovedesc ulte-
rior nereale. 

Art. 36  
(1) La suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa sala-
riatului, locul de muncă se păstrează, iar pe locul astfel vacantat unita-
tea va angaja altă persoană cu contract de muncă pe perioadă deter-
minată. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) În cazul în care suspendarea contractului individual de muncă inter-
vine din iniţiativa salariatului, angajatorul va informa în scris reprezen-
tanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale pre-
zentului contract colectiv de muncă din care face parte salariatul, iar 
perioada pentru care se solicită suspendarea contractului individual de 
muncă va fi respectată întocmai. 

    (2)  În cazul în care suspendarea contractului 
individual de muncă intervine din iniţiativa salaria-
tului, suspendarea contractului pentru o perioadă 
ce depășește 5 zile lucrătoare va fi făcută doar cu 
avizul reprezentanților sindicatelor afiliate federați-
ilor semnatare ale prezentului contract, exprimat 
în scris, la cererea angajatului. Avizul este exprimat 
de fiecare sindicat pentru propriii membri și în 
comun pentru angajații care nu au calitatea de 
membri. 

Impactul suspendării CIM-ului pe perioade 
mai mari de 5 zile lucrătoare necesită avi-
zul organizațiilor sindicale. 
Deoarece prevederile prezentului CCM 
constituie o derogare de la norma genera-
lă, făcută în favoarea angajatorului, dero-
garea este făcută doar sub condiția acordu-
lui/avizului părților prezentului contract. 

(3) În cazul revenirii salariatului la locul de muncă după expirarea peri- Se păstrează forma inițială.  
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oadei de suspendare, angajatorul va informa în scris reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale afiliate semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă din unitate. 

Art. 37  
(1) Pentru suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului este necesară consultarea reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) În cazul în care salariatul membru de sindicat se găseşte în situaţia 
cercetării disciplinare, angajatorul are obligaţia de a informa perma-
nent reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semna-
tare ale prezentului contract colectiv de muncă de stadiul cercetărilor, 
concluziile comisiei de disciplină, precum şi despre măsurile disciplinare 
pe care preconizează să le adopte. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 38  
(1) Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoare-
le situaţii: 
    a) concediu de maternitate; 
    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
    c) carantină; 
    d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legisla-
tive ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului; 
    e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 
    f) forţă majoră; 
    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codu-
lui de procedură penală; 
    h) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Pe perioada suspendării de drept a contractelor individuale de 
muncă, posturile vacantate temporar vor fi scoase la concurs, cu avizul 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă, ce se va acordă în termen 
de 6 zile lucrătoare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 39  
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa 

Se păstrează forma inițială.  
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salariatului, în următoarele situaţii: 
    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, 
în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
    b) concediu 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; 
    c) concediu paternal; 
    d) concediu pentru formare profesională; 

    e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesiona-
le constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului; 

    e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul or-
ganizațiilor sindicale constituite la nivel central, 
regional sau local, pe toată durata mandatului; 

Acest CCM constituie izvor de drept pentru 
salariați în relația cu angajatorul și în raport 
cu organizațiile sindicale. Pentru alte orga-
nizații și organisme sunt suficiente preve-
derile legii. 

    f) participarea la grevă. Se păstrează forma inițială.  

 g) concediu de acomodare Se introduce litera g) 
Conform art. 51 alin. (1) lit. g din Codul 
Muncii  

    (2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia ab-
senţelor nemotivate ale salariatului, urmând ca prin regulamentul in-
tern al unităţii să fie stabilit cuantumul acestora. 

(2) Contractul individual de muncă poate fi sus-
pendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salari-
atului, urmând ca prin contractul colectiv încheiat 
la nivelul unității să fie stabilită limita maximă a 
acestora. 

Modificarea este făcută în baza prevederi-
lor   art. 138^1, alin. 2) din  Legea 62/2011. 
Prezentul contract poate transfera respon-
sabilități doar către alt CCM, singura excep-
ție (aparentă; deoarece este aceeași situa-
ție juridică): situațiile în care Regulamentul 
intern este anexă la CCM. 

    (3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul repre-
zentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, ce se va acorda în termen de 6 
zile lucrătoare. 

    (3) Posturile temporar vacante în baza suspendă-
rii contractului individual de muncă la inițiativa 
salariatului vor fi scoase la concurs cu avizul repre-
zentanţilor sindicatelor afiliate federațiilor semna-
tare ale prezentului contract colectiv de muncă, ce 
se va acorda în termen de 6 zile lucrătoare. 

Reformularea este în acord cu sensul juri-
dic al textului. 

Art. 40  
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa 
angajatorului în următoarele situaţii: 

Se păstrează forma inițială.  

    a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;     a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în Prevederea este parte a procedurii cerce-
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condiţiile legii și cu respectarea procedurii anexă la 
prezentul contract; 

tării disciplinare prealabile, anexă la pre-
zentul CCM. 

    b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva 
salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale 
incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotă-
rârii judecătoreşti; 

Se păstrează forma inițială.  

    c) în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportu-
lui de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structu-
rale sau similare; 

c) în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără 
încetarea raportului de muncă, în special pentru 
motive economice, tehnologice, structurale sau 
similare; 
c.1) 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 în cazul în 
care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinu-
tul măsurii împiedică executarea contractului 
de muncă 

Se introduce litera c.1) 
Conform art. 52  alin. (1) lit. c.1) din Codul 
Muncii. 

   d) pe durata detaşării. Se păstrează forma inițială.  

 e) pe durata suspendării de către autoritățile com-
petente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor 
necesare pentru exercitarea profesiilor 

Se introduce litera e) 
Conform art.52, alin.(1), lit.e)  din Codul 
Muncii. 

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) dacă se constată 
nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea avută anterior şi 
i se va plăti, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile con-
tractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a 
fost lipsit pe perioada suspendării contractului. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit.a), b), c) și 
c.1) dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, 
salariatul îşi reia activitatea avută anterior şi i se va 
plăti, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul 
şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 
suspendării contractului. 

Se introduce litera c.1) 

    (3) Posturile vacantate astfel vor fi scoase la concurs cu avizul repre-
zentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, ce se va acorda în termen de 6 
zile lucrătoare. 

  (3) Posturile temporar vacante în baza suspendării 
contractului individual de muncă  vor fi scoase la 
concurs cu avizul reprezentanţilor sindicatelor afili-
ate federațiilor semnatare ale prezentului contract 
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colectiv de muncă, ce se va acorda în termen de 6 
zile lucrătoare. 

Art. 41  
(1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii unităţii sanitare publi-
ce, salariaţii, care nu pot fi redistribuiţi beneficiază de o indemnizaţie, 
plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul 
de bază corespunzător funcţiei ocupate. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Pe durata întreruperii temporare a activităţii unităţii, prevăzută la 
alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având 
oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii cu salariaţii aflaţi 
în baza de date a angajatorului. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 42  
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul păr-
ţilor, în cazul concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese 
personale după cum urmează: 
a) până la 90 de zile calendaristice pe an pentru situaţii personale sau 
studiu; 
b) până la 12 luni pentru angajare în străinătate; 

Se păstrează forma inițială.  

c) pentru alte situaţii, cu avizul organizaţiilor sindicale. c) pentru alte situaţii cu acordul angajatorului și al 
reprezentanților  sindicatelor afiliate la federațiile 
semnarea ale prezentului contract colectiv de 
muncă. 

Pentru reglementarea în comun a excepții-
lor de partenerii sociali. 

 (2) În toate cazurile menţionate mai sus se va solicita anterior aprobării 
cererii de concediu fără plată avizul reprezentanţilor organizaţiilor sin-
dicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv 
de muncă. 

    (2) În toate cazurile menţionate mai sus aproba-
rea cererii de concediu fără plată se face, sub sanc-
țiunea nulității, cu avizului sindicatelor afiliate la 
federațiile semnarea ale prezentului contract co-
lectiv de muncă. Avizul va fi dat de fiecare dintre 
sindicatele amintite pentru membrii lor și în comun 
pentru salariații care nu sunt membri de sindicat.  

Modificarea este în acord cu principiile 
prezentului contract și cu derogarea pe 
care părțile o acceptă, menținând controlul 
asupra fenomenului. 

    V. Încetarea contractului individual de muncă Se păstrează forma inițială.  

Art. 43  
Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 

a) de drept; 
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 

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

Art. 44  
Contractul individual de muncă încetează de drept: 
    a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică; 
    b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare 
a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului ori a angajatorului 
persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea afacerii; 
 

Se păstrează forma inițială.  

    c) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, 
pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare 
pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii; 
 

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 
vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 
pentru pensionare; la data comunicării deciziei de 
pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, 
pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pen-
siei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 
standard de pensionare; la data comunicării decizi-
ei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul 
invalidităţii de gradul I sau II 
 

Conform art. 56  alin. (1)  lit. c) din Codul 
Muncii  

    d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual 
de muncă de la data la care nulitatea a fost constatată, prin acordul 
părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 
    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de 
salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neînte-
meiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de rein-
tegrare; 
    f) ca urmare a condamnării penale la executarea unei pedepse priva-
tive de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecăto-
reşti; 
    g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele compe-
tente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercita-
rea profesiei; 
    h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii ca 
măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii 

Se păstrează forma inițială.  
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definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; 
    i) la data expirării termenului contractului individual de muncă înche-
iat pe durată determinată; 
    j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în 
cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani; 

 k) la data solicitării pensionării pentru limită de 
vârstă. 

Situația este aplicabilă asistentelor medica-
le/asistenților medicali, ei/ele beneficiind, 
la alegere, de posibilitatea de a se pensiona 
pentru limită de vârstă (la cerere) sau de a 
continua activitatea până la 65 de ani. 

Art. 45  
    (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru 
încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea 
acestuia. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin 
îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabi-
leşte drepturi sau obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme 
legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceas-
ta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale apli-
cabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract individual 
de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător mo-
dului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

Se păstrează forma inițială.  

    (6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia 
se pot face prin acordul părţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa 
judecătorească. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 46  
    (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de mun-
că din iniţiativa angajatorului. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana 
salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Contractul individual de muncă nu poate înceta prin concediere 
din iniţiativa angajatorului dacă, la notificarea scrisă a reprezentanţilor 
organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă, angajatorul nu obţine avizul acestora. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) În cazul în care organizaţiile sindicale nu îşi exprimă avizul scris, în 
termen de 2 zile lucrătoare, angajatorul poate întrerupe relaţiile de 
muncă potrivit legii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 47  
Este interzisă concedierea salariaţilor: 
    a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, 
origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apar-
tenenţă ori activitate sindicală; 
    b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drep-
turilor sindicale. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 48  
(1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de con-
ducere ale sindicatelor cu măsura dispunerii concedierii sau cu adopta-
rea de măsuri disciplinare pentru motive ce ţin de exercitarea drepturi-
lor sindicale vor constitui motivul desfăşurării plângerii penale împotri-
va angajatorului. 

Art. 48  
(1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi 
în organele de conducere ale sindicatelor cu măsu-
ra dispunerii concedierii sau cu adoptarea de mă-
suri disciplinare pentru motive ce ţin de exercitarea 
drepturilor sindicale pot constitui motiv pentru 
inițierea unei plângeri penale împotriva angajato-
rului. 

Reformulare necesară pentru coerența 
textului. 

(2) Angajatorul poate să dispună măsuri disciplinare împotriva celor 
care practică intimidarea membrilor de sindicat, conform legii. 

    (2) Angajatorul poate să dispună măsuri discipli-
nare împotriva celor care practică intimidarea 
membrilor de sindicat, conform legii. Cercetarea 
disciplinară poate fi inițiată și la solicitarea sindica-
telor afiliate federațiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv. 

Completarea este în acord cu scopul aces-
tui aliniat și cu drepturile legale ale organi-
zațiilor sindicale parte a acestui CCM. 

Art. 49  
(1) Dispunerea măsurii de concediere în condiţiile art. 59 lit. a) din Co-
dul muncii a unui salariat aflat într-o funcţie sindicală eligibilă la nivel 

Art. 49  
(1)Concedierea unui salariat aflat într-o funcţie 
sindicală eligibilă la nivel de unitate sau la orice alt 

Reformulare necesară pentru clarificarea 
sensului acestui text. Fiind vorba de un 
drept sindical el este aplicabil doar organi-
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de unitate sau la orice alt nivel nu poate fi pusă în practică decât cu 
acordul expres al organizaţiei sindicale respective. 

nivel în condiţiile art. 59 lit. a) din Codul muncii 
poate fi făcut doar cu acordul expres al organizaţiei 
sindicale respective, semnatară a prezentului con-
tract sau afiliată la o federație semnatară. 

zațiilor care sunt parte a acestui contract, 
pentru restul fiind aplicabile doar prevede-
rile legii. 

   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive 
ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angaja-
torului, în condiţiile legii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 50  
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 
a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat 
medical conform legii; 
b) pe durata concediului pentru carantină; 
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care 
angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de 
concediere; 
d) pe durata concediului de maternitate; 
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 
2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 
ani; 
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 
până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni inter-
curente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical cu 
excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere 
disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de 
către acel salariat; 
h) pe durata efectuării concediului de odihnă; 
i) pe perioada concediului fără plată acordat în condiţiile prezentului 
contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

 j) pe durata concediului de acomodare 
 

Se introduce litera j) 
 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive 
ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angaja-
torului, în condiţiile legii. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 51  
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de per-
soana salariatului cu consultarea organizaţiilor sindicale din unitate 
afiliate la organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă în următoarele situaţii: 

Se păstrează forma inițială.  

    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri 
repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin 
contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară; 

    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere 
gravă sau abateri repetate de la regulile de disci-
plină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul 
individual de muncă, contractele colective de mun-
că aplicabile sau regulamentul intern, ca sancţiune 
disciplinară; 

Reformulare pentru asigurarea concordan-
ței cu principiul ierarhiei contractelor co-
lective de muncă. 

    b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză 
medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, 
fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunză-
toare locului de muncă ocupat; 
    c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de 
muncă în care este încadrat; 

Se păstrează forma inițială.  

    d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă 
mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală. 

d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv 
sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai ma-
re de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură 
penală. 
 

Se modifică conform art. 61 din Codul 
Muncii.  

Art. 52  
(1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri 
repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai 
după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile 
şi în termenele stabilite de lege şi prezentul contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în 
cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul nu corespunde profe-
sional. Termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute 
în procedura cercetării disciplinare, anexă la prezentul contract. 

(2) Cercetarea disciplinară este, de asemenea, obli-
gatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care 
salariatul nu corespunde profesional.  

Reformulare necesară pentru claritate. 

 (3) Pentru salariații membri ai sindicatelor afiliate 
la federațiile semnatare ale prezentului contract se 
aplică procedura cercetării disciplinare prealabile 

Aliniatul este introdus pentru a asigura 
coerența prevederilor în materia cercetării 
disciplinare prealabile din cadrul prezentu-
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anexă la prezentul contract colectiv de muncă.  lui contract. 

Art. 53  
   (1) În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la 
art. 51 lit. b) şi c), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului 
alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea pro-
fesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul 
de medicină a muncii. 

Se păstrează forma inițială.  

   (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă va-
cante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei 
teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salari-
atului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacităţii 
de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la 
comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) pentru a-şi 
manifesta expres consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă expres consimţământul 
în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului 
către Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă conform alin. 
(2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 54  
   (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţi-
lor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activi-
tăţii. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o 
cauză reală şi serioasă, fundamentată economic. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 55  
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi 
individuală sau colectivă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 56  
    (1) În cazul concedierii colective, salariaţii beneficiază de măsuri acti-
ve de combatere a şomajului şi de compensaţii în condiţiile prevăzute 
de lege. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (2) În cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salaria-
ţilor, angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor măsurilor sociale şi de 
trecere în şomaj a salariaţilor concediaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) La întocmirea planului de măsuri sociale angajatorul este obligat 
să consulte reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, iar pentru adop-
tarea planului de măsuri este necesar acordul aceloraşi organizaţii sin-
dicale. 

(3) La întocmirea planului de măsuri sociale angaja-
torul este obligat să consulte reprezentanţii sindi-
catelor afiliate federațiilor semnatare ale prezentu-
lui contract colectiv de muncă, iar pentru adopta-
rea planului de măsuri este necesar acordul acelo-
raşi organizaţii sindicale. 

Modificare necesară pentru coerența tex-
tului cu întregul CCM (a se vedea și alin. 
7)și prevederile legale. 

    (4) Înainte de dispunerea măsurilor de concediere, angajatorul va 
pune la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate orga-
nizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă planul 
de măsuri menit să ducă la împiedicarea concedierii colective din unita-
te. 

    (4) Înainte de dispunerea măsurilor de concedie-
re, angajatorul va pune la dispoziţia  reprezentanţii 
sindicatelor afiliate federațiilor semnatare  ale 
prezentului contract colectiv de muncă planul de 
măsuri menit să ducă la împiedicarea concedierii 
colective din unitate. 

Modificare necesară pentru coerența tex-
tului cu întregul CCM și prevederile legale. 

    (5) În cazul în care ordonatorul principal de credite va iniţia acte 
normative de concediere colectivă, angajatorul va acorda salariaţilor 
concediaţi compensaţii băneşti în valoare de: 
    - pentru vechime 0 - 5 ani: 5 salarii brute lunare; 
    - pentru vechime între 5 şi 10 ani: 12 salarii brute lunare; 
    - pentru vechime peste 10 ani: 24 de salarii brute lunare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (6) Pentru stabilirea priorităţilor la concediere angajatorul, cu consul-
tarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, va elabora un 
proiect de concediere colectivă. Proiectul de concediere va fi înaintat 
organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, Inspectoratului Teritorial de Muncă, cât şi Agenţiei Teritoriale 
de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (7) Pentru reducerea numărului de persoane ce urmează a fi conce-
diate, sindicatele din unitate afiliate organizaţiilor sindicale semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă din unitate sunt obligate să 
transmită angajatorului propriul plan de măsuri la care angajatorul are 
obligaţia de a formula un răspuns scris şi motivat. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (8) 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 speci-
ficul activităţii să-şi extindă activitatea în aceeaşi perioadă de 9 luni de 
la data de la care s-a dispus concedierea, salariaţii concediaţi au dreptul 
de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat an-
terior, la cerere, fără examen sau concurs ori perioadă de probă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (9) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potri-
vit alin. (8) nu îşi manifestă expres consimţământul în termen de 10 zile 
lucrătoare sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi 
angajări pe locurile de muncă rămase vacante. 
 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 57  
Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 
de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de 
persoana salariatului, a unui număr de: 
    a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are 
încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; 
    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează 
are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salari-
aţi; 
    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are 
încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 58  
    (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 persoa-
na salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În oricare alte situaţii perioada de preaviz este de 20 de zile lucră-
toare, cu excepţia persoanelor aflate în perioada de probă care nu be-
neficiază de preaviz. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) În perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru cău-
tarea altui loc de muncă. Învoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe săptă-
mână, separat sau cumulat. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 59  Se păstrează forma inițială.  
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Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să con-
ţină în mod obligatoriu: 
    a) motivele care determină concedierea; 
    b) durata preavizului; 
    c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate; 
    d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul 
în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă 
vacant în condiţiile prevăzute de Codul muncii. 

Art. 60  
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salaria-
tului. 

Art. 60  
(1) Principalele criterii ale ordinii de prioritate în 
caz de concediere colectivă sunt prevăzute la art. 
133. 
(2) Decizia de concediere produce efecte de la data 
comunicării ei salariatului. 

 

Art. 61  
Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege şi 
de prezentul contract colectiv de muncă este lovită de nulitate absolu-
tă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 62  
În caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instan-
ţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de 
concediere. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 63  
   (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic 
sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la 
plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactuali-
zate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 

Se păstrează forma inițială.  

   (2) La solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea concedi-
erii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concedie-
re. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 64  
   (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă al salariatului 
care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea con-
tractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatu-
lui de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă. 

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia 
salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra 
demisia dă dreptul salariatului de a face dovada 
acesteia prin orice mijloace de probă. 

Se modifică alin.(2) conform Codului mun-
cii. 
 

    (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Se păstrează forma inițială.  

    (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul indi-
vidual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele de muncă 
aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile calendaristice pentru 
salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 45 de zile calendaristice 
pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să 
îşi producă toate efectele. În această perioadă, salariatul este obligat să 
îşi îndeplinească toate sarcinile profesionale la locul de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

    (7) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de 
muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespun-
zător. 

Se păstrează forma inițială.  

    (8) Contractul individual de muncă încetează la data expirării terme-
nului de preaviz. 

Se păstrează forma inițială.  

    (9) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 65  
(1) a) În cazul modificării sursei şi a modului de finanţare, precum şi în 
cazul externalizării şi privatizării, potrivit legii, pentru unităţi, secţii, 
ambulatorii de specialitate etc., angajatorul semnatar al contractului 
individual de muncă va prevedea în actele de predare-primire ca anga-
jatorul care preia să asigure continuitatea pentru minimum 5 ani a con-
tractului individual de muncă al personalului preluat; 
      b) În situaţia prevăzută mai sus, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile 
de sănătate publică, va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consulta-
rea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor sem-
natare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (2) Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă dreptul la o 
salarizare sub nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia şi 
gradul profesional respective, indiferent de sursa de finanţare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) În toate cazurile în care se procedează la o reducere de personal, 
Ministerul Sănătăţii va consulta organizaţiile sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă în ceea ce priveşte posturile 
reduse şi salariaţii care urmează să fie disponibilizaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

CAPITOLUL 3 
Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 66  
    (1) Unitatea are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru prote-
jarea vieţii şi a sănătăţii salariaţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Dacă unitatea apelează la persoane sau servicii exterioare, aceas-
ta nu o exonerează de răspundere în acest domeniu. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Măsurile privind sănătatea şi securitatea în muncă nu pot să de-
termine, în niciun caz, obligaţii financiare pentru salariaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 67  
(1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionali-
zarea unui sistem adecvat, având drept scop ameliorarea continuă a 
condiţiilor de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Pentru a se asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplica-
rea deciziei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, la nivelul unităţilor se vor organiza, după caz, comitete 
de securitate şi sănătate în muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

(4) În stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, părţile implicate 
vor ţine seama de următoarele principii de bază: 
    a) măsurile luate trebuie să vizeze în primul rând asigurarea sănătăţii 
şi securităţii în muncă a lucrătorilor, precum şi ameliorarea condiţiilor 

Se păstrează forma inițială.  
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de muncă; 
    b) măsurile luate de către angajator pentru ameliorarea condiţiilor de 
muncă se realizează cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sin-
dicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract de la 
nivelul respectiv; 
    c) părţile sunt de acord că, în sistemul sanitar, condiţiile corespunză-
toare de lucru nu pot exista fără asigurarea medicamentelor, a materia-
lelor sanitare, a instrumentarului, a aparaturii, a reactivilor şi a docu-
mentelor specifice muncii potrivit legii. 

 (5) Părțile se angajează să facă toate demersurile 
necesare pentru instituirea Sistemului Sectorial de 
Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate de 
monitorizare a îmbolnăvirilor din sectorul bugetar 
Sănătate și identificarea situaților care au caracte-
rul de boli profesionale. 

Introducerea acestui aliniat este esențială 
pentru crearea unui sistem adecvat de 
monitorizare a îmbolnăvirilor profesionale, 
ca principală direcție de acțiune în vederea 
creșterii eficienței măsurilor de protecția a 
muncii. 

 (6) Demersurile prevăzute la alin. (4) au caracter de 
prioritate strategică, urmând a fi transpuse în ter-
men de 6 luni de la data înregistrării prezentului 
contract în Strategia Națională pentru Sănătate, cu 
acordul federațiilor sindicale semnatare ale pre-
zentului contract, putând beneficia atât de finanța-
re din bugetul de stat cât și de finanțare prin in-
termediul fondurilor structurale. 

După cum o arată și conținutul aliniatului, 
pentru concretizarea strategiei de inter-
venție prevăzută la alin. (5) sunt necesare 
aceste intervenții. 

 (7) În momentul adoptării Strategiei Naționale de 
Protecție a Muncii a Salariaților din Sănătate și 
Identificarea Bolilor Profesionale în condițiile pre-
văzute la alin. (6) aceasta devine de drept anexă la 
prezentul contract. 

Deoarece elaborarea unei direcții de inter-
venție specifice necesită o activitate elabo-
rată pe o perioadă mai mare, adoptarea 
anexei specifice menționate în acest aliniat 
se va face în termen de maxim 6 luni de la 
înregistrarea prezentului contract. 

Art. 68  
     (1) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea sala-
riaţilor în toate aspectele legate de muncă. În acest scop va evalua ris-
cul pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate. Atunci când 
există posibilitatea ca angajatul să vină în contact cu sângele şi/sau alte 

Se păstrează forma inițială.  
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lichide biologice, angajatorul va asigura aplicarea precauţiunilor univer-
sale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006. 

    (2) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, 
aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să de-
termine, în niciun caz, obligaţii financiare pentru salariaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 69  
Măsurile specifice de securitate şi sănătate în muncă cu caracter gene-
ral luate la nivelul unităţii vor fi prevăzute în regulamentul intern. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 70  
(1) În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile ne-
cesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pen-
tru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi 
pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei 
muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. 
(1) se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire: 
a) evitarea riscurilor; 
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
c) combaterea riscurilor la sursă; 
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea 
locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă 
şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone 
şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra 
sănătăţii; 
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; adaptarea la progresul teh-
nic; 
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu 
ceea ce este mai puţin periculos; 
g) planificarea prevenirii; 
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de mă-
surile de protecţie individuală; 
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare, 
furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 71  
(1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănă-
tăţii şi securităţii în muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, anga-
jatorul se consultă cu sindicatul, precum şi cu comitetul de securitate şi 
sănătate în muncă. 

    (2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănă-
tate în muncă, angajatorul se consultă cu sindicate-
le afiliate federațiilor semnatare ale prezentului 
contract precum şi cu comitetul de securitate şi 
sănătate în muncă. 

Pentru adecvarea textului la caracterul 
special al reprezentării salariaților membri 
ai organizaților semnatare. 

Art. 72  
Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de acciden-
te de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 73  
    (1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite 
de comun acord de către angajator, împreună cu comitetul de securita-
te şi sănătate în muncă şi cu sindicatul. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul 
noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii 
şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 
luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea 
efectivă a activităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări 
ale legislaţiei în domeniu. 

Se păstrează forma inițială.  

 (5) Timpul alocat instruirii salariaților în domeniul 
protecției muncii este considerat timp de muncă.  

Textul transpune o prevedere legală speci-
fică în domeniu. 

Art. 74  
Fiecare 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 profesională atât propria persoană cât şi alte persoane 
care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului 
de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 75  
(1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze 
securitatea şi sănătatea salariaţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării 
materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii în 
scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a 
primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor 
de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţi-
lor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 76  
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la uni-
tăţile persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teri-
torial, se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în 
muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) În situaţii în care nu se impune constituirea comitetului de securi-
tate şi sănătate în muncă, atribuţiile specifice ale acestuia revin repre-
zentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 77  
Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securi-
tate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin Normele metodologi-
ce de aplicare a Legii nr. 319/2006 şi se regăsesc în regulamentul intern 
al unităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 78  
Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medi-
cal de medicină a muncii. 

Art. 78  
Angajatorii au obligaţia să asigure accesul gratuit al 
salariaţilor la serviciul medical de medicină a mun-
cii. 

În acord cu art. 85, alin. (3) 

Art. 79  
(1) Organizarea activităţii, stabilirea structurilor organizatorice adecva-
te, repartizarea salariaţilor pe locurile de muncă, precizarea atribuţiilor 
şi a răspunderilor se realizează de către cel care angajează, cu avizul 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 

Se păstrează forma inițială.  
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ale prezentului contract colectiv de muncă, ce se acordă în termen de 6 
zile lucrătoare. 

    (2) Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor 
de serviciu de către salariaţi este atribuţie exclusiv în competenţa celor 
care angajează. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 80  
(1) În cazul în care normativele de personal nu corespund condiţiilor 
concrete de desfăşurare a activităţii, la cererea uneia dintre părţile 
semnatare ale contractului colectiv de muncă, acestea vor fi modificate 
printr-un acord comun. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Părţile convin că acordarea unui serviciu medical de calitate nu se 
poate realiza printr-o politică de reducere a numărului de personal 
angajat în reţeaua sanitară naţională, sub normativele de personal pre-
văzute de legislaţia în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 81  
(1) Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerinţele 
postului şi cu obligaţiile asumate de fiecare salariat la încheierea con-
tractului individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În cazul unor calamităţi sau în cazurile de forţă majoră, fiecare 
salariat are obligaţia să participe la acţiunile ce vizează înlăturarea efec-
telor acestora. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 82  
În cazul apariţiei unor divergenţe legate de structura de personal sau 
de calitatea normativelor de personal, părţile, de comun acord, pot 
recurge la efectuarea unei expertize. Concluziile expertizei sunt obliga-
torii pentru ambele părţi. Cheltuielile ocazionate de soluţionarea diver-
genţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate 
de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor. 

(1) Evaluarea încărcării personalului cu sarcini de 
serviciu și a nevoii de personal se face în baza pro-
cedurii auditului timpului de muncă, elaborată în 
baza metodologiei anexate la prezentul contract 
colectiv de muncă (anexa nr. 22). 
(2) În cazul  apariţiei unor divergenţe legate de 
rezultatele aplicării procedurii,  părţile, de comun 
acord, pot recurge la efectuarea unei expertize în 
domeniul auditului timpului de muncă, de către un 
organism specializat. 
(3)  Cheltuielile ocazionate de soluţionarea diver-
genţelor cu privire la modificarea normelor de 
muncă vor fi suportate de angajatori, din sumele 

Aliniatul (2) și procedura corespunzătoare 
asigură o evaluare bazată pe dovezi, fiind 
parte integrantă managementului modern 
a resurselor umane. 
Următoarele aliniate precizează variantele 
de soluționare a eventualelor divergențe. 
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colectate prin contribuția salariaților care nu sunt 
membri de sindicat sau din bugetul propriu. 

Art. 83  
Stabilirea şi acordarea sporurilor, în raport cu condiţiile în care se des-
făşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora sunt 
prevăzute prin acte normative specifice elaborate cu acordul sindicate-
lor reprezentative semnatare ale prezentului contract colectiv de mun-
că. 

Art. 83  
(1) Stabilirea sporurilor în raport cu condiţiile în 
care se desfăşoară activitatea se face cu consulta-
rea  federațiilor sindicale reprezentative la nivel de 
sector. 
(2)  Stabilirea cuantumului sporurilor precum şi 
condiţiile de acordare a acestora se face prin Regu-
lamentul de sporuri, anexa nr. 26 la prezentul con-
tract colectiv de muncă. 

Forma aliniatului (1) este cea prevăzută 
atât de legislația în vigoare cât și de proiec-
tul legii salarizării. 
Aliniatul (2) clarifică situația juridică a Re-
gulamentului de sporuri, în conformitate 
cu statutul legal al acestuia. 

 (3)  Având în vedere respectarea prevederilor lega-
le pentru stabilirea sporurilor pentru condiții deo-
sebit de periculoase, la nivel de unități sanitare se 
aplică Procedura de stabilire la nivel de unitate  a 
nivelului sporului pentru condiții deosebit de peri-
culoase, anexa nr. 27 la prezentul contract colectiv 
de muncă. 

Având în vedere prevederilor art.7 alinea-
tul (1)  lit. b) teza finală de la Capitolul II din 
Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice  „Nivelul sporului 
se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi 
sanitare cu personalitate juridică de comun 
acord cu sindicatele reprezentative semna-
tare ale contractului colectiv de muncă la 
nivel de ramură sanitară..”. Prevederea se 
regăsește ca atare și în proiectul noii legi a 
salarizării. 

Art. 84  
    (1) Reducerea timpului normal de lucru şi alimentaţia compensatorie 
de protecţie se acordă obligatoriu de către angajator, în conformitate 
cu prevederile anexei nr. 4. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Echipamentul de protecţie se asigură de către angajator, potrivit 
normelor legale în vigoare, privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individu-
ale de protecţie la locul de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Materialele igienico-sanitare, precum şi echipamentul de protec-
ţie sunt asigurate obligatoriu de către angajator, în cantitatea şi de 
calitatea necesare asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare, 

Se păstrează forma inițială.  
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potrivit anexei nr. 7. 

 (4) Concediile de odihnă suplimentare, stabilite de comun acord între 
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi cei ai organizaţiilor sindicale şi 
patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, se 
acordă potrivit prevederilor anexei nr. 5. 

(4) Concediile de odihnă suplimentare, stabilite de 
comun acord între reprezentanţii Ministerului Să-
nătăţii şi cei ai organizaţiilor sindicale semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă, se 
acordă potrivit prevederilor anexei nr. 5. 

Modificare în acord cu noile condiții privind 
părțile contractului. 

 (5) Pentru verificarea corectitudinii încadrării și a 
acordării, concediile de odihnă suplimentare pre-
văzute la alin (4), respectiv anexa nr. 5, se acordă 
cu avizul reprezentanților sindicatelor afiliate la 
federațiile semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă. 

Aliniatul transpune principiul dreptului de a 
exercita controlul asupra aplicării din par-
tea celor care au convenit normele. 

 (6)Angajatorul va prevedea în bugetul unității su-
mele necesare alimentației compensatorii de pro-
tecție, prevăzută de anexa nr.4, precum și pentru 
materialele igienico-sanitare și echipamentul de 
protecție, prevăzute în anexa nr.7 

Alimentația compensatorie de protecție, 
uneori chiar materialele igienico-sanitare și 
echipamentul de protecție nu sunt acorda-
te, în ciuda obligativității asigurării acesto-
ra, motivându-se lipsa unui capitol bugetar 
și a sumelor alocate pentru acest lucru, ori 
este imperios necesară clarificarea financi-
ară a situației prin buget. 

 (7)Asigurarea măsurilor de protecție a sănătății 
salariaților prevăzute de în alin. (1) – (4) constituie 
un indicator de evaluare pentru activitatea mana-
gerului sau a directorului executiv al Direcției de 
Sănătate Publică, bugetul fiind obligatoriu de stabi-
lit și detaliat conform CCM, avizat de MS și verificat 
trimestrial către MS. 

Art. 84 instituie obligativitatea unității sani-
tare sau a DSP de a asigura măsurile nece-
sare sănătății în muncă; fiind vorba de o 
obligație, este necesar un indicator de eva-
luare/monitorizare, care va funcționa juri-
dic ca o sancțiune. 

Art. 85  
(1) Angajatorul este obligat să asigure, cel puţin o dată pe an, examina-
rea medicală gratuită şi completă a salariaţilor, la cererea acestora, 
potrivit reglementărilor în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV, 
HVB, HVC şi pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B şi C (la cere-
rea şi cu acordul salariaţilor). 

Se păstrează forma inițială.  
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    (3) Examenele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de către 
angajator. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) La nivelul unităţilor se pot asigura şi alte prestaţii medico-sanitare 
pentru salariaţii unităţii. 

    (4) În cadrul contractelor colective încheiate la 
nivelul unităţilor părțile pot conveni asigurarea 
gratuită și a altor prestaţii medico-sanitare pentru 
salariaţii unităţii sau doar pentru membrii sindica-
telor semnatare. 

Modificarea este făcută în baza prevederi-
lor   art. 138^1, alin. 2) din  Legea 62/2011. 
 

Art. 86  
(1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, pentru reface-
rea capacităţii de muncă, salariaţii vor beneficia de încă două luni de 
spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului, dacă 
au beneficiat anterior de acestea. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi salariaţii care au 
lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin. (1) şi îşi schimbă locul de muncă 
din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură 
sunt mai mici la noul loc de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 87  
(1) În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au modificat, deter-
minând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de 
drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţii-
lor de muncă, certificate potrivit legii. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Reclasificarea locurilor de muncă se face de către aceleaşi părţi 
care au făcut clasificarea iniţială, printr-un înscris adiţional la contractul 
colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Prevederile legate de sănătate şi securitate a muncii sunt conside-
rate de părţi a fi minime. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 88  
La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari, 
urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecţia 
muncii specifice, precum şi programul de control al realizării măsurilor 
stabilite. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 89  
Angajatorul este obligat să asigure, pe cheltuiala sa, cadrul organizato-
ric pentru instruirea şi testarea salariaţilor, cu privire la normele şi in-

Se păstrează forma inițială.  
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strucţiunile de protecţia muncii. 

Art. 90  
(1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a 
activităţii la locurile de muncă, angajatorul va lua cel puţin următoarele 
măsuri: 
    a) amenajarea ergonomică a locurilor de muncă; 
    b) asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele 
legate de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Neasigurarea condiţiilor normale de lucru la locul de muncă exo-
nerează de răspundere angajaţii din unitate în cazul în care aceasta 
atrage neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, caz în 
care trebuie să se evite cât de mult posibil să se pună în pericol viaţa şi 
sănătatea pacienţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Angajatorul asigură amenajarea anexelor sociale la locul de mun-
că, dotate cu apă caldă şi rece. 

    (3) Angajatorul va asigura amenajarea anexelor 
sociale la locul de muncă, dotate cu apă caldă şi 
rece. Ele includ spațiile de tip veghe și camerele de 
gardă. 

Reformulare în acord cu intențiile textului. 
Completările exemplifică câteva dintre 
anexele sociale. 

    (4) La cererea sindicatelor, patronul asigură, în limitele posibilităţilor, 
condiţiile necesare pentru servirea mesei în incinta unităţii. 

    (4) La cererea sindicatelor afiliate la federațiile 
semnatare ale prezentului contract colectiv, anga-
jatorul va asigura, în limitele posibilităţilor, condiţii-
le necesare pentru servirea mesei în incinta unită-
ţii. 

Reformulare în acord cu intențiile textului. 
 

    (5) Angajatorul va asigura diminuarea treptată a emisiilor poluante 
din unitate, până la încadrarea în limitele prevăzute de lege. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 91  
Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii fe-
meilor şi tinerilor. 

Art. 91  
(1) Părţile se obligă să asigure un regim de protec-
ţie specială a muncii femeilor şi tinerilor. 
(2) Părțile asumă principiul european al armonizării 
vieții profesionale cu viața de familie ca unul dintre 
elementele centrale ale creșterii calității vieții pro-
fesionale a angajaților. 
(3) Una dintre formele esențiale de materializare a 
prevederilor alin. (2) o constituie prevederile ane-
xei nr. 16 la acest contract privind armonizarea 

Armonizarea vieții profesionale cu viața de 
familie este una dintre valorile fundamen-
tale ale Uniunii Europene, identificarea 
unora dintre măsuri într-o anexă special 
destinată constituind unul din pașii nece-
sari pentru creșterea calității vieții profesi-
onale. 
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vieții profesionale cu viața de familie. 

Art. 92  
(1) Angajatorul se obligă să nu refuze angajarea sau, după caz, menţi-
nerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazurile în care acestea 
sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu, aferente 
posturilor respective. 

Se păstrează forma inițială.  

 (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se va proceda la consultarea repre-
zentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    CAPITOLUL 4 
Salarizarea şi alte drepturi salariale 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 93  
(1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în pre-
zentul contract colectiv de muncă, la nivel de sector de activitate, părţi-
le contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente 
acestei categorii de salariaţi şi a surselor de constituire, înainte de ad-
optarea Legii bugetului de stat consolidat sau a rectificării bugetului de 
stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art. 93  
(1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drep-
turi sociale prevăzute în prezentul contract colectiv 
de muncă, la nivel de sector de activitate, părţile 
contractante vor purta negocieri pentru stabilirea 
fondurilor aferente acestei categorii de salariaţi şi a 
surselor de constituire, înainte de adoptarea legii 
de salarizare a personalului bugetar, a legii bugetu-
lui de stat consolidat sau a rectificării bugetului de 
stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Drepturile de natură materială prevăzute în 
prezentul CCM sunt în principal drepturi 
sociale, ele constituind o categorie de 
drepturi diferită față de drepturile salaria-
le. 
Noul context evidențiază faptul că legea de 
salarizare a personalului bugetar este de 
maximă importanță, ea trebuind menționa-
tă în acest aliniat. 

    (2) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discrimi-
nare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, 
origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apar-
tenenţă ori activitate sindicală. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) În bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile 
salariale şi sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masă, con-
form legislaţiei în vigoare. 

    (3) În bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cu-
prinse toate drepturile salariale şi sumele aferente 
pentru acordarea tichetelor de masă sau a normei 
de hrană, după caz, conform legislaţiei în vigoare. 

Reformularea constituie o adaptare a tex-
tului la viitorul context juridic. 

    (4) Salariile se plătesc înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale an-
gajatorilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) În sistemul sanitar, drepturile salariale se achită într-o singură 
tranşă în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă. 

 (5) În sistemul sanitar, drepturile salariale se achită 
într-o singură tranşă până în data de 15 a fiecărei 

Termenul este unul maxim până la care pot 
fi achitate salariile.  
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luni pentru luna precedentă. Trebuie remarcată distanța multe prea 
mare dintre perioada de desfășurare a 
activității și data  plății salariilor, mai ales 
raportat la practica plății săptămânale a 
salariilor, utilizată de unele state occiden-
tale. În acest context, considerăm necesară 
reanalizarea posibilității de întoarcere la 
tradiționalul sistem al plății salariului în 
două tranșe, prima fiind în cursul lunii în 
care se desfășoară activitatea. 

    (6) Sistemul de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice 
finanţate integral din venituri proprii se stabileşte prin lege. 

(6) Sistemul de salarizare a personalului din unităţi-
le sanitare publice finanţate integral din venituri 
proprii se stabileşte prin lege, unele elemente de 
detaliu al acestuia, cum ar fi sporurile și acordarea 
salarizării suplimentare în funcție de performanță, 
fiind stabilite prin prezentul contract colectiv de 
muncă. 

Completarea constituie o adecvare necesa-
ră atât la actualul cadru juridic cât și la 
proiectul noii legi a salarizării personalului 
bugetar. 

    (7) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin con-
tractul individual de muncă sub salariul de bază actual prevăzut de lege 
pentru postul pe care este încadrat salariatul. 

Se păstrează forma inițială.  

    (8) Încălcarea drepturilor salariaţilor membri ai sindicatelor semnata-
re ale prezentului contract colectiv de muncă privind stabilirea salariu-
lui de bază la încadrare, avansarea în funcţii a personalului, acordarea 
de drepturi salariaţilor atrage răspunderea materială şi disciplinară a 
persoanelor vinovate, potrivit legii. 

    (8) Încălcarea drepturilor salariaţilor membri ai 
sindicatelor afiliate la federațiile semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă privind 
stabilirea salariului de bază la încadrare, avansarea 
în funcţii a personalului, acordarea de drepturi 
salariaţilor atrage răspunderea materială şi disci-
plinară a persoanelor vinovate. 

Modificarea vizează încadrarea ca abatere 
disciplinară a faptei angajatului care stabi-
lește cu rea voință un salariu mai mic decât 
cel legal pentru unul sau mai mulți salariați. 

 (9) Negocierile pe tema salarizării bugetare cu im-
pact asupra sectorului bugetar Sănătate fac parte 
de drept din cadrul relațiilor reglementate de pre-
zentul contract colectiv de muncă. 

Pentru delimitarea responsabilităților și 
drepturilor privind negocierea pe legea 
salarizări. 

Art. 94  
(1) Criteriile de încadrare salarială şi evaluare pentru unităţile sanitare 
publice sunt stabilite de comun acord de către reprezentanţii Ministe-

Art. 94  
(1) Criteriile de încadrare salarială şi evaluare a 
performanțelor profesionale se stabilesc de comun 

Completarea este în conformitate cu inten-
țiile proiectului legii salarizării. 
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rului Sănătăţii şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative, cu respecta-
rea prevederilor legale aplicabile în domeniu. 

acord de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii 
şi ai federaților sindicale reprezentative, cu respec-
tarea prevederilor legale aplicabile în domeniu. 

    (2) Stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale pentru personalul din sistemul sanitar se stabileşte prin 
ordin al ministrului sănătăţii. 

(2) Evaluarea performanțelor profesionale se face 
în conformitate cu  Metodologia pentru stabilirea 
normelor de evaluare a performantelor profesiona-
le individuale ale salariaților din sectorul sanitar, 
anexa nr. 23 la prezentul contract colectiv de mun-
că.  

Evaluarea obiectivă a performanțelor per-
sonale este o condiție esențială a calității 
vieții profesionale, fiind totodată în acord 
cu legislația specifică salarizării în sectorul 
public. 

Art. 95  
(1) Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate, în limita 
prevederilor legale cu această destinaţie, de administraţie şi sindicate 
înaintea negocierii contractelor de prestări servicii semnate cu Casele 
Judeţene de Asigurări de Sănătate şi a Municipiului Bucureşti, pentru a 
acoperi integral şi la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

Art. 96  
    (1) Sporurile acordate personalului din sector sanitar se stabilesc cu 
acordul federaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, se adoptă prin hotărâre de Guvern şi se constituie ca anexă 
distinctă la prezentul contract. 

Art. 96  
(1) Sporurile acordate personalului din sector sani-
tar se stabilesc cu acordul federaţiilor reprezenta-
tive semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, se adoptă prin hotărâre de Guvern şi se 
constituie ca anexă distinctă la prezentul contract. 

Completarea constituie o preluare a pre-
vederilor legale în materie. 

    (2) Garanţia în bani, reţinută salariaţilor care au gestiune în primire, 
va fi depusă conform prevederilor legale în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 97  
  (1) Alte drepturi de personal: 
a) plata conferită de încheierea contractului individual de muncă cu 
timp parţial; 
b) plata orelor suplimentare, conform prevederilor legale în vigoare; 
c) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasării în cadrul localităţii, 
în interesul serviciului pentru funcţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii, 
potrivit legii. 

Se păstrează forma inițială.  

     d) premiile/salarizarea suplimentară în funcție de Aliniatul nou introdus transpune întocmai 
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performanță; 
 

prevederile OUG 20/2016. 

     e) tariful orar aferent orelor de gardă suplimentare 
programului normal de lucru aferent contractului 
individual de bază; 
 

Aliniatul nou introdus transpune întocmai 
prevederile OUG 20/2016. 

     f) sporurile aferente orelor de gardă suplimentare, 
menționate la lit. d). 

Aliniatul nou introdus transpune întocmai 
prevederile OUG 20/2016. 

  (2) Condiţiile de diferenţiere şi criteriile de acordare a drepturilor pre-
văzute la alin. (1) se stabilesc cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor 
sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 98  
(1) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în 
limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul prin-
cipal de credite şi în limita individuală a două salarii de bază lunare pe 
an, cu consultarea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnata-
re ale prezentului contract colectiv de muncă, potrivit legii. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) În cazul în care în unitatea sanitară respectivă nu există organizaţie 
sindicală constituită, potrivit legii, vor fi consultaţi reprezentanţii salari-
aţilor. 

Se abrogă. Nu intră în atribuțiile părților semnatare 
stipularea unor excepții de la procedurile 
aplicabile în unitățile în care nu există sin-
dicate. 

Art. 99  
(1) Formele de organizare a muncii în reţeaua sanitară sunt următoare-
le: 
    a) norma de timp; 
    b) în alte forme stabilite, prevăzute de lege. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Forma de organizare a muncii şi cea de salarizare ce ar urma să se 
aplice fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabilesc cu acordul 
scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă, în funcţie de nivelul de re-
prezentare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 100  
(1) Angajatorul este obligat să asigure condiţiile necesare realizării de 

Se păstrează forma inițială.  
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către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin. 

(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), salariatul va 
primi cel puţin salariul de bază, pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 101  
În caz de desfiinţare a unităţii, salariaţii au calitatea de creditori privile-
giaţi şi drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea 
vor fi plătite integral, înainte ca ceilalţi creditori să îşi revendice cota-
parte. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 102  
Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidenţa în care se menţionează salari-
zarea pentru activitatea desfăşurată în baza contractului individual de 
muncă, alte drepturi de care salariaţii au beneficiat şi cursurile de pre-
gătire şi de perfecţionare profesională acreditate absolvite şi să le eli-
bereze dovezi despre acestea, la cerere. 

Art. 102  
(1) Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidenţa în care 
se menţionează salarizarea pentru activitatea des-
făşurată în baza contractului individual de muncă, 
alte drepturi de care salariaţii au beneficiat şi cur-
surile de pregătire şi de perfecţionare profesională 
acreditate absolvite şi să le elibereze dovezi despre 
acestea, la cerere. 
(2) În sectorul bugetar Sănătate persoanele fizice 
își pot desfășura activitatea doar în baza unui con-
tract individual de muncă, încheiat în condițiile 
prezentului contract. 
(3) Este interzisă contractarea unor servicii presta-
te de persoane juridice care să înlocuiască activita-
tea desfășurată în mod uzual de angajați ai unități-
lor sanitare. 

Exclusivitatea muncii salariate ține de 
esența desfășurării activității în sectorul 
bugetar Sănătate. 

    CAPITOLUL 5 
Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 103  
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează 
munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atri-
buţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

Art. 103  
(1)Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în 
care salariatul prestează munca, se află la dispozi-
ţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribu-
ţiile sale. 
(2) Identificarea timpului de muncă se face con-
form prevederilor contractului individual de mun-
că, contractelor colective de muncă aplicabile şi ale 

Modificare necesară pentru clarificarea 
înțelesului textului și în acord cu cele nego-
ciate. 
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legislaţiei în vigoare. 

Art. 104  
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului 
de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art. 104  
(1)Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă du-
rata normală a timpului zilnic de muncă este, de 
regulă, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. 
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru 
unele dintre categoriile de personal prevăzute în 
legislația aplicabilă și/sau în prezentul contract 
colectiv de muncă durata normală a timpului zilnic 
de muncă este mai mică de 8 ore pe zi și 40 de ore 
pe săptămână. 
(3) Modificarea excepțiilor prevăzute la alin. (2), în 
vigoare la data semnării prezentului contract, se 
poate face doar cu acordul federațiilor parte de 
drept ale prezentului contract. 

Modificarea clarifică situația duratei nor-
male a timpului zilnic de muncă aferent 
unei norme întregi, incluzând și excepțiile 
de la regulă. 

Art. 105  
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regu-
lă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta 
şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea 
duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) Pentru cazurile prevăzute la art. 104 alin. (2) 
repartizarea uniformă a timpului de muncă se face 
proporțional cu timpul zilnic de lucru. 

Pentru clarificarea regulii aplicabile excep-
țiilor. 

Art. 106  
(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de 
ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

Art. 106  
(1) Pentru salariații prevăzuți la art. 104 alin. (1) 
durata maximă legală a timpului de muncă nu poa-
te depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 
suplimentare. 

Pentru salariații care beneficiază de redu-
cerea timpului zilnic de lucru limita se cal-
culează în mod proporțional cu această 
reducere. 

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele supli-
mentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia 
ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 3 
luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

Se păstrează forma inițială.  
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(3) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2) nu se iau 
în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare 
a contractului individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

 (4)Pentru salariații care beneficiază de reducerea 
timpului zilnic de lucru limita se calculează în mod 
proporțional cu această reducere. 

Pentru reglementarea în mod clar a reguli-
lor aplicabile în situații de excepție. 

 (5) În cuantificarea activității salariaților este apli-
cabil principiul „timpul lucrat  este timp pontat” 
pentru toate orele ce depășesc programul normal 
de lucru. 

Introducerea principiului „timpul lucrat 
este timp pontat”, convenit în cadrul nego-
cierilor dintre reprezentanții MS și cei ai 
Federației „Solidaritatea Sanitară”. Ea re-
zolvă o mare problemă aplicabilă mai ales 
anumitor specialități, caracterizate de im-
previzibilitatea duratei diferitelor interven-
ții, care pot conduce la depășirea progra-
mului normal de lucru. Utilizarea acestui 
principiu rezolvă și situațiile în care perso-
nalul lucrează fără a fi pontat, nefiind aco-
perit de cadrul legal al relațiilor de muncă 
și de asigurarea de malpraxis. 

Art. 107  
(1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în 1 sau 2 schimburi, în 
unităţi cu activitate de 5 zile pe săptămână, beneficiază de repaus săp-
tămânal sâmbăta şi duminica. 

Art. 107  
(1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unul 
sau două schimburi, în unităţi cu activitate de 5 zile 
pe săptămână, beneficiază de repaus săptămânal 
sâmbăta şi duminica. 

Pentru corectitudinea exprimării în limba 
română. 

    (2) Personalului care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă, 
duminică şi sărbători legale i se asigură repausul săptămânal în alte zile 
din cursul săptămânii următoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Pentru personalul care lucrează în ture, se asigură cel puţin de 2 
ori pe lună repausul săptămânal sâmbăta şi duminica. 

3) Personalul prevăzut la alin. (2) are dreptul lunar 
la cel puțin două repaosuri săptămânale în zilele de 
sâmbătă și duminică, cumulate.  

Pentru transpunerea în mod corect a unui 
drept legal. 

    (4) Suspendarea repausului săptămânal al salariaţilor se poate dispu-
ne numai în scris şi cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindi-
cale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv 
de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 108  
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul săptă-
mânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unităţii, 
cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organi-
zaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este speci-
ficat expres în contractul individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 109  
Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt 
aduse la cunoştinţa salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului. 

Art. 109  
(1)Programul de muncă şi modul de repartizare a 
acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor 
şi sunt afişate la sediul angajatorului. 
(2) Prevederile alin. (1) sunt transpuse în practică 
prin intermediul graficului de lucru, ce trebuie afi-
șat cel târziu  cel târziu cu 5 zile înainte de sfârșitul 
lunii anterioare pentru luna următoare. 

Introducerea noului aliniat clarifică regulile 
aplicabile în materia organizării timpului de 
muncă/lucrului în ture, cu respectarea 
dreptului salariatului la predictibilitatea 
programului de muncă. 
Predictibilitatea programului de muncă 
este parte integrantă a măsurilor de armo-
nizare a vieții profesionale cu viața de fami-
lie. 

Art. 110  
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu 
acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, această posibilitate fiind 
prevăzută în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă. 

Art. 110  
(1) Angajatorul poate stabili programe individuali-
zate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salaria-
tului în cauză și cu avizul reprezentaților sindicate-
lor afiliate la federațiile semnare ale prezentului 
contract, această posibilitate fiind prevăzută în 
regulamentul intern şi în contractul individual de 
muncă. 

Completare necesară pentru evitarea abu-
zurilor și controlul respectării prevederilor 
contractuale de către părți. 

    (2) Durata zilnică a timpului de muncă individualizat este împărţită în 
două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la 
locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi ale-
ge orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zil-
nic. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu res-
pectarea dispoziţiilor art. 104 şi 106. 

Se păstrează forma inițială.  

 (4)  Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa 
orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a 
supune controlului inspecţiei muncii această evi-

Transformarea art. 111 în aliniatul (4) la 
prezentul articol, pentru introducerea altor 
prevederi la art. 111 



Proiectul Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate - modelul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România 
 Realizat de experții Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”                                                                                                                                 (21.04.2017)                                                                                                                Coordonator  Rotilă  Viorel 

58 

 

denţă ori de câte ori este solicitat. 

Art. 111  
Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate 
de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această 
evidenţă ori de câte ori este solicitat. 

(1)  Ședințele de lucru și alte activități asimilate 
acestora sunt considerate timp de muncă.  
(2)  În cazul salariaților convocați la ședințe de lu-
cru sau activități asimilate din timpul liber este 
considerată timp de muncă și perioada aferentă 
deplasării de la domiciliu la unitate și de la unitate 
la domiciliu, din data prezentării la ședință. 
(3) Numărul maxim de convocări a unui salariat din 
timpul liber pentru ședințe de lucru și alte activități 
asimilate este de 3 /an. 

Prevederile reglementează în mod adecvat 
cu spiritul și textul legislației aplicabile a 
unor situații reale, introducând totodată 
limitările de rigoare pentru evitarea abuzu-
rilor. 

Art. 112  
(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săp-
tămânal este considerată muncă suplimentară. 

Art. 112  
(1) Munca prestată în afara duratei normale a tim-
pului de muncă săptămânal aferente unui contract 
cu timp integral este considerată muncă suplimen-
tară. 

Pentru acordul cu prevederile legale apli-
cabile. 

    (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatu-
lui, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente des-
tinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor 
unui accident. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Pentru efectuarea orelor de muncă suplimentare angajatorul este 
obligat să solicite în scris salariatului efectuarea acestora. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Lipsa solicitării scrise pentru efectuarea de muncă suplimentară 
exonerează personalul angajat de răspundere în cazul în care nu se 
prezintă la muncă pentru efectuarea programului suplimentar. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Durata maximă de muncă suplimentară pe parcursul unei luni 
este de 32 de ore. 

    (5) Numărul maxim de ore de muncă suplimen-
tară pe parcursul unei luni este de 32 de ore. 

Pentru claritatea exprimării. 

    (6) Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai 
pentru încadrarea în timpul de muncă de maximum 48 de ore pe săp-
tămână şi numai dacă lipsa persoanei respective nu afectează bunul 
mers al activităţii la locul său de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (7) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea 
prevăzută la alin. (5) implică, obligatoriu, angajarea altei persoane cu 
contract individual de muncă cu timp parţial. 

Se păstrează forma inițială.  



Proiectul Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate - modelul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România 
 Realizat de experții Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”                                                                                                                                 (21.04.2017)                                                                                                                Coordonator  Rotilă  Viorel 

59 

 

    (8) Pentru munca suplimentară, necompensată cu ore libere, sporuri-
le se acordă conform legislaţiei în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

 (9) Derogările de la limitele aplicabile muncii su-
plimentare pot fi făcute doar cu acordul expres al 
federațiilor sindicale reprezentative la nivel de 
sector. 

Aliniatul reglementează situația în materie 
în acord cu prevederile Directivei UE pri-
vind timpul de muncă. 

Art. 113  
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în urmă-
toarele 60 de zile după efectuarea acesteia. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 114  
(1) În domeniile de activitate unde sarcinile ce revin unor posturi ai 
căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu 
pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi 
salariaţi încadraţi în funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor 
putea folosi alţi salariaţi din unitate care să realizeze sarcinile respecti-
ve în afara programului lor normal de lucru. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Pe perioadele menţionate la alin. (1) se va utiliza angajarea prin 
cumul, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoa-
nelor titulare. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 115  
(1) La nivelul unităţilor sanitare, în funcţie de atribuţiile conferite de 
fişa postului, corelat cu necesarul de personal, angajatorul va stabili 
normative de personal specifice fiecărui loc de muncă cu consultarea 
reprezentanţilor sindicatului din unitate, afiliat organizaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

Art. 115  
(1) La nivelul unităţilor sanitare, în funcţie de atri-
buţiile conferite de fişa postului, corelat cu necesa-
rul de personal, angajatorul va stabili normative de 
personal specifice fiecărui loc de muncă cu consul-
tarea reprezentanţilor sindicatului din unitate, 
afiliat organizaţiilor sindicale semnatare ale pre-
zentului contract colectiv de muncă și prin aplica-
rea procedurii specifice auditului timpului de mun-
că. 

 

    (2) Cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, care se acordă în termen de 6 
zile, Ministerul Sănătăţii elaborează normativul de personal, obligatoriu 
pentru fiecare loc de muncă din unităţile sanitare. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (3) Normativele de personal specifice se regăsesc în regulamentul 
intern al unităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Anual, la nivelul fiecărei unităţi se analizează toate locurile de 
muncă pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesită-
ţile activităţilor desfăşurate. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Examinarea şi reexaminarea normativelor de personal se fac de 
către o comisie paritară angajator-reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 116  
În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 
6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile 
stabilite prin regulamentul intern. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 117  
(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu 
poate fi mai mic de 12 ore consecutive. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

Art. 118  
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 
    - 1 şi 2 ianuarie; 
    - prima şi a doua zi de Paşti; 
    - 1 mai; 
    - prima şi a doua zi de Rusalii; 
    - 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 
    - 30 noiembrie - Sf. Andrei; 
    - 1 decembrie  - Ziua Naţională a României; 
    - prima şi a doua zi de Crăciun; 
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, decla-
rate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru 
persoanele aparţinând acestora; 
    - ziua de 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii, cu recuperare într-un 
interval de 30 de zile lucrătoare. 

Art. 118  
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează 
sunt: 
    - 1 şi 2 ianuarie; 
     - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 
    - prima şi a doua zi de Paşti; 
    - 1 mai; 
    - 1 iunie – ziua copilului; 
    - prima şi a doua zi de Rusalii; 
    - 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 
    - 30 noiembrie - Sf. Andrei; 
    - 1 decembrie  - Ziua Naţională a României; 
    - prima şi a doua zi de Crăciun; 
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători reli-
gioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale, altele decât cele creştine, pentru persoane-

Conform art.139  Codul Muncii 
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le aparţinând acestora; 
    - ziua de 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii, cu 

recuperare într-un interval de 30 de zile lucrătoare. 

Art. 119  
(1) La locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme spe-
ciale de organizare a continuităţii activităţii, după caz, în ture, 12/24 de 
ore, gărzi, contravizite, program fracţionat etc., cu avizul reprezentanţi-
lor organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv 
de muncă, ce se acordă în termen de 6 zile lucrătoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă re-
cunosc, de comun acord, că activitatea prestată sâmbăta, duminica şi în 
alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, asigură continuitatea asis-
tenţei medicale şi de îngrijire, după caz. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) Pentru stabilirea programului de lucru al anga-
jaților care lucrează în ture se aplică  Procedura 
stabilirii turelor/repartizării salariaților pe ture, 
anexa nr. 14 la prezentul contract colectiv de mun-
că. 

Introducerea acestui aliniat și a procedurii 
specifice este imperios necesară pentru 
combaterea numărului tot mai mare de 
abuzuri care ne-au fost sesizate și pentru 
clarificarea acestei activități, în acord cu 
principiile etice și cu prevederile legale. 

Art. 120  
(1) Salariaţii care lucrează în condiţii de muncă deosebite beneficiază 
de reducerea programului normal de lucru, potrivit legii şi prezentului 
contract colectiv de muncă (anexa nr. 4). 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

Art. 121  
(1) Regulamentul intern se aprobă de către angajator după consultarea 
organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 

Art. 121  
(1) Regulamentul intern se elaborează de către 

angajator cu acordul sindicatelor afiliate la federa-

țiile semnatare ale prezentului contract, fiind ane-

xă la contractul colectiv de muncă la nivelul unită-

Reformulare în acord cu prevederile legale 
și contractuale privind obligațiile de nego-
ciere/aprobare a marii majorități a preve-
derilor Regulamentului intern. 
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ții. 

    (2) Femeile salariate care beneficiază de reducerea timpului de lucru 
potrivit legii beneficiază de vechime integrală în muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Femeile care alăptează beneficiază, la cerere, de fracţionarea 
programului de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Stabilirea orarelor flexibile nu poate duce la sporirea sarcinilor de 
serviciu şi la deteriorarea condiţiilor de muncă sau la diminuarea veni-
turilor salariale. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 122  
(1) La unităţile unde programul se desfăşoară neîntrerupt, programul 
de lucru din timpul zilei poate fi egal cu programul de lucru din timpul 
nopţii. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Se consideră muncă prestată în timpul 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. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Este considerat program în ture sistemul 8 cu 16 ore şi 12 cu 24 
ore, salariatul având obligaţia efectuării serviciului de dimineaţă, de 
după-amiază, de noapte în decursul unei luni. 

Se păstrează forma inițială.  

 4) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu 

pot fi obligate să presteze muncă de noapte. 

Se introduce alin. 4)  
Conform art.128, alin.(2) Codul muncii. 

Art. 123  
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor 
salariaţilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vre-
unei cesiuni, renunţări sau limitări. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) Angajații au dreptul la concediu de odihnă anu-

al plătit pentru fiecare contract individual de mun-

că, proporțional cu timpul lucrat. 

Conform prevederilor Codului Muncii drep-
tul la concediu de odihnă plătit este afe-
rent fiecărui contract individual de muncă, 
proporțional cu timpul lucrat. 

Art. 124  
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 10 zile lucră-
toare. 

Art. 124  
(1) Durata concediului de odihnă plătit se calculea-

Conținutul inițial al aliniatului este deja 
prevăzut în mod detaliat la aliniatul (5) 
Noua formă este introdusă pentru confor-
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ză proporțional cu timpul lucrat sau estimat a fi 

lucrat în fiecare an. 

mitate cu intenția textului și cu prevederile 
legale. 

    (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual stabilită prin pre-
zentul contract colectiv de muncă va fi prevăzută în contractul indivi-
dual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un 
an calendaristic. 

Se păstrează forma inițială.  

 (2.1)La stabilirea duratei concediului de odihnă 
anual, perioadele de incapacitate temporară de 
muncă şi cele aferente concediului de maternitate, 
concediului de risc maternal şi concediului pentru 
îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de 
activitate prestată 
(2.2)În situaţia în care incapacitatea temporară de 
muncă sau concediul de maternitate, concediul de 
risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilu-
lui bolnav a survenit în timpul efectuării concediu-
lui de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca 
salariatul să efectueze restul zilelor de concediu 
după ce a încetat situaţia de incapacitate tempora-
ră de muncă, de maternitate, de risc maternal ori 
cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este 
posibil urmează ca zilele neefectuate să fie repro-
gramate 
(2.3) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă 
anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară 
de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întrea-
ga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul 
fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual 
într-o perioadă de 18 luni începând cu anul urmă-
tor celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical. 
 

Se introduc aliniatele, conform art.145 
Codul muncii 
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    (3) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru 
fiecare salariat, în funcţie de vechimea în muncă astfel: 
    a) pentru o vechime de 0 - 1 an (neîmplinit la data începerii concediu-
lui) - 20 de zile lucrătoare; 
    b) pentru o vechime de 1 - 5 ani (neîmpliniţi la data începerii conce-
diului) - 22 de zile lucrătoare; 
    c) pentru o vechime de 5 - 10 ani (neîmpliniţi la data începerii conce-
diului) - 23 de zile lucrătoare; 
    d) pentru o vechime de 10 - 15 ani (neîmpliniţi la data începerii con-
cediului) - 25 de zile lucrătoare; 
    e) pentru o vechime de 15 - 20 ani (neîmpliniţi la data începerii con-
cediului) - 28 de zile lucrătoare; 
    f) pentru o vechime de peste 20 de ani - 30 de zile lucrătoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Concediile de odihnă de la alin. (3) pct. b) c) d) e) şi f) se suplimen-
tează cu câte 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime în aceeaşi unitate. 
Beneficiază de vechime în aceeaşi unitate şi salariaţii trecuţi de la o 
unitate la alta prin reorganizare, potrivit dispoziţiilor legale. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tran-
şe, dar obligatoriu una dintre tranşe va fi de minimum 10 zile lucrătoa-
re. 

Se păstrează forma inițială.  

    (6) În situaţii de forţă majoră, angajatorul poate solicita întreruperea 
concediului de odihnă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (7) În cazuri deosebite, la cererea argumentată a salariatului şi cu 
acordul angajatorului şi avizul organizaţiei sindicale reprezentative din 
unitate, concediul anual de odihnă se poate amâna pentru anul urmă-
tor, parţial sau în totalitate. 

Se păstrează forma inițială.  

    (8) La cererea salariatului, indemnizaţia de concediu poate fi inclusă 
în drepturile salariale ale lunii în care se efectuează concediul de odih-
nă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 125  
    (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

 (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare 
an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, 
nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de 
odihnă anual la care avea dreptul în anul calenda-
ristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, an-

Se modifică conform art.146 Codul muncii 
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gajatorul este obligat să acorde concediul de odih-
nă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând 
cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la 
concediul de odihnă anual. 
 

    (2) Decalarea concediului de odihnă în altă perioadă decât în cea 
programată se face cu aprobarea angajatorului şi avizul sindicatelor din 
unitate, afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă, ce se acordă în termen de 6 zile lucrătoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este 
permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 126  
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o 
indemnizaţie de concediu, în condiţiile art. 150 din Codul muncii şi care 
cuprinde: 
    - salariul de bază; 
    - sporuri pentru locurile de muncă cu condiţii grele, deosebit de peri-
culoase şi periculoase, periculoase sau vătămătoare, condiţii de încor-
dare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, 
pentru unităţi sanitare cu specific deosebit şi localităţi cu condiţii deo-
sebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate; 
    - alte drepturi salariale, cu caracter permanent, potrivit prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angaja-
tor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu sau 
odată cu plata lunară a drepturilor salariale. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 127  
(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pen-
tru motive obiective independente de voinţa salariatului. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în 
caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa 
salariatului la locul de muncă. În acest caz, angajatorul are obligaţia de 
a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în 

Se păstrează forma inițială.  
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vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii 
suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. 

Art. 128  
(1) Salariaţii nevăzători, precum şi cei încadraţi în grade de invaliditate, 
reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă, au dreptul la un concediu 
de odihnă suplimentar, conform prezentului contract colectiv de mun-
că. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Concediul suplimentar de odihnă cuvenit salariaţilor reprezentaţi 
de sindicatele afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă se acordă potrivit prevederilor anexei nr. 5 
la prezentul contract. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 129  
Drepturile salariale curente cuvenite salariaţilor care efectuează conce-
diul anual de odihnă se acordă potrivit prezentului contract colectiv de 
muncă. 

Art. 129  
(1)Drepturile salariale curente cuvenite salariaţilor 

care efectuează concediul anual de odihnă se 

acordă potrivit prezentului contract colectiv de 

muncă. 

(2) Salariații au dreptul la voucherele de concediu, 

valoarea și acordarea acestora fiind stabilită de 

prevederile legale. 

Noul aliniat concretizează un drept legal. 

Art. 130  
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente deose-
bite în familie, după cum urmează: 
    a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
    b) naşterea - 5 zile; 
    c) căsătoria unui copil - 3 zile; 
    d) decesul soţului/soţiei, copilului, socrilor şi rudelor de gradul I in-
clusiv - 5 zile; 
    e) ziua de naştere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recu-
perarea zilei libere acordate. 

Art. 130  
(1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru 
evenimente deosebite în familie, după cum urmea-
ză: 
    a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
    b) naşterea unui copil - 5 zile; 
    c) căsătoria unui copil - 3 zile; 
    d) decesul soţului/soţiei, copilului, socrilor şi 
rudelor de gradul I inclusiv - 5 zile; 
    e) ziua de naştere a salariatului, la cerere, ur-

mând a se efectua recuperarea zilei libere acorda-

te. 

Completare pentru eliminarea ambiguități-
lor de interpretare. 
Prevederile lit. e) sunt detaliate în Anexa 
privind armonizarea vieții profesionale cu 
viața de familie (ținând cont și de faptul că 
nu este aplicabilă situația CO plătit). 
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    (2) Concediul plătit prevăzut la alin. (1) se acordă la cererea solicitan-
tului de către conducerea unităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

CAPITOLUL 6 
    Protecţia socială a salariaţilor membri ai sindicatelor afiliate organi-
zaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de mun-
că 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 131  
(1) Părţile recunosc de comun acord că o măsură de prevenire a conce-
dierilor colective este evitarea angajărilor neîntemeiat făcute. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În concordanţă cu prevederile alin. (1), unitatea este obligată să 
nu procedeze la angajări fără consultarea şi avizul scris al reprezentanţi-
lor sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului con-
tract. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Activitatea cu personal sub normativul de personal se realizează 
cu acordul organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă. 

   (3) Desfășurarea cu intenție a activității cu perso-

nal sub normativul de personal se realizează cu 

acordul organizaţiilor sindicale semnatare ale pre-

zentului contract colectiv de muncă. 

(4) Desfășurarea activității în condițiile alin. (3) nu 

poate fi desfășurată pe o perioadă mai mare de 6 

luni. 

Reformulare necesară pentru eliminarea 
ambiguităților: în forma inițială se putea 
înțelege că organizațiile sindicale și-au dat 
deja acordul pentru situația în care se află 
unitățile sanitare publice la acest moment: 
deficit cronic de personal. 
Introducerea limitei maxime evidențiază 
caracterul excepțional al unei asemenea 
situații. 

Art. 132  
În cazul în care organele competente din unităţi au aprobat măsuri de 
reducere a activităţii ori de reorganizare a unităţii sanitare, cu avizul 
reprezentanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnata-
re ale prezentului contract colectiv de muncă cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de legalitate a acestora, care se acordă în termen de 6 zile, 
angajatorul are obligaţia de a comunica în scris celor în cauză: 
    a) durata de preaviz; 
    b) dacă le oferă sau nu un alt 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. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 133  
(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea postu-
rilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine: 
    a) persoanele care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi 
pe cele care cumulează pensia cu salariul; 
    b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita 
de vârstă; 
    c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere; 
    d) persoanele care au avut abateri disciplinare. 

Art. 133  
(1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, 
după reducerea posturilor vacante de natura celor 
desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine: 
    a) persoanele care cumulează două sau mai mul-
te funcţii, cu excepția gărzilor suplimentare, pre-
cum şi pe cele care cumulează pensia cu salariul; 
    b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pen-
sionare pentru limita de vârstă; 
    c) persoanele care împlinesc vârsta de pensiona-
re, la cerere; 
    d) persoanele care au avut abateri disciplinare. 

Modificările în organizarea activității medi-
cilor introduse prin OUG 20/2016 fac ina-
plicabile prevederile lit. a) în forma inițială. 

    (2) Pentru luarea măsurilor de încetare a contractelor individuale de 
muncă vor fi avute în vedere următoarele criterii: 
    a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se 
desface contractul individual de muncă al salariatului cu venitul cel mai 
mic; 
    b) măsura să afecteze în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, 
bărbaţi văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, precum şi salariaţi 
care mai au 3 ani până la pensionare, la cererea lor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) În cazul în care măsura încetării contractului individual de muncă 
ar afecta un salariat care urmează un curs de calificare, reprofilare, 
specializare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, acesta având 
încheiat un contract cu unitatea de prestare a activităţii pe o anumită 
perioadă de timp, administraţia nu-i va putea solicita despăgubiri pen-
tru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 134  
(1) Unitatea care îşi reia sau îşi extinde activitatea într-o perioadă de 9 
luni de la luarea măsurilor de încetare a contractului individual de 
muncă al categoriilor de salariaţi menţionate în art. 133 are obligaţia să 
anunţe în scris despre aceasta organizaţiile sindicale afiliate organizaţii-
lor sindicale semnatare ale prezentului contract şi să facă publică măsu-
ra prin mass-media, salariaţii având obligaţia prezentării pentru reînca-

Se păstrează forma inițială.  
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drare în termen de 10 zile de la data anunţului, în concordanţă cu crite-
riile 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. (1). 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

Art. 135  
Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă îşi primesc drep-
turile potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 136  
(1) Salariaţii beneficiază de ajutoare de deces conform legislaţiei în 
vigoare. Cuantumul acestora se stabileşte anual prin Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariu-
lui mediu brut pe economie prognozat şi făcut public de către Casa 
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) La nivel de unitate, prin contractul colectiv de muncă se pot stabili 
şi alte drepturi, conform prevederilor legale. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 137  
(1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu 
munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri: 
    a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un 
proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de pro-
tecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de 
aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pen-
tru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului; 
    b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, 
se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi 
fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi ca 
urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de 

   (2) În cazul bolilor profesionale survenite ca ur-
mare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici 
caracteristici locului de muncă, precum şi ca urma-

Instituirea sistemului de monitorizare și 
raportarea bolilor profesionale constituie 
obiective prioritare pentru protecția salari-
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muncă, angajatorul este obligat să comunice organizaţiilor sindicale din 
unitate, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colec-
tiv de muncă, inspectoratelor teritoriale de muncă şi direcţiilor de sănă-
tate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boli. 

re a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme 
în procesul de muncă, angajatorul este obligat să 
comunice organizaţiilor sindicale din unitate, afilia-
te organizaţiilor semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă, inspectoratelor teritoriale de 
muncă şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi 
a Municipiului Bucureşti și să raporteze către Sis-
temul Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesio-
nale din Sănătate apariţia acestor boli. 

aților. 

    (3) Persoanele care au contractat o boală profesională vor fi redistri-
buite în alte locuri de muncă cu avizul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă, după consultarea organizaţiilor sindicale din unitate, afiliate 
organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, 
conform prevederilor legale. 

Se păstrează forma inițială.  

    (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. 

Se păstrează forma inițială.  

 (5) Pentru constituirea bazei de date privind poten-
țialele boli profesionale în  Sistemul Sectorial de 
Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate se 
raportează toate episoadele de boală ale salariați-
lor. 

Pentru identificarea potențialelor boli pro-
fesionale este necesară constituirea acestei 
baze de date, ea devenind reperul funda-
mental pentru investigarea bolilor profesi-
onale și, ulterior, creșterea nivelului de 
adaptare la riscuri atât a măsurilor de pro-
tecție cât și sistemului de sporuri. 

Art. 138  
Compensarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare, acordate 
tuturor salariaţilor din sector sanitar şi personalului care lucrează în 
structura de conducere şi execuţie a organizaţiilor sindicale semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă, este suportată din bugetul 
destinat în acest scop de  Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
și Persoanelor Vârstnice , potrivit legii. Gestionarea biletelor se face cu 
consultarea organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă. 

Art. 138  
(1) Compensarea biletelor de odihnă, tratament şi 
recuperare, acordate tuturor salariaţilor din sector 
sanitar şi personalului care lucrează în structura de 
conducere şi execuţie a organizaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, este suportată din bugetul destinat în acest 
scop de Ministerul Muncii și  Justiției Sociale, potri-
vit legii. Gestionarea biletelor se face cu consulta-

Pentru conformitate cu noul cadru legal. 
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rea organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă. 
(2) Compensarea biletelor de odihnă se înlocuiește 
cu voucherele de vacanță din momentul aplicabili-
tății prevederilor legale în domeniu. 

Art. 139  
Repartizarea spaţiilor de locuit din administrarea unităţii se face în con-
cordanţă cu prevederile legale, prin comisiile mixte administraţie-
sindicate de la nivelul unităţii. 

Art. 139  
(1)Repartizarea spaţiilor de locuit din administra-
rea unităţii se face în concordanţă cu prevederile 
legale, prin comisiile mixte administraţie-sindicate 
afiliate la federațiile semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 
(2) Comisiile mixte își desfășoară activitatea în baza 
unei proceduri transparente, bazată pe criterii de 
selecție ce respectă principiile și procedura egalită-
ții de șanse. 

Prevederile introduse garantează distribui-
rea echitabilă a facilităților de locuire. 

Art. 140  
Angajatorul este obligat să acorde tichete de masă potrivit Legii nr. 
142/1998, în conformitate cu prevederile legale prevăzute pentru uni-
tăţi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale 
de sănătate. 

Art. 140  
Angajatorul este obligat să acorde tichete de masă 
potrivit Legii nr. 142/1998 sau norma de hrană, în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile pen-
tru unităţi finanţate de la bugetul de stat şi de la 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 

Pentru adecvarea la o posibilă schimbare a 
legislației în domeniu. 

Art. 141  
Contravaloarea deplasării salariaţilor cu mijloacele de transport în co-
mun, în interes de serviciu, este suportată integral de angajator. 

Art. 141  
(1) Contravaloarea deplasării salariaţilor în interes 
de serviciu, este suportată integral de angajator.  
(2) Timpul de deplasărilor prevăzut la alin. (1) este 
asimilat timpului de muncă. 

Cheltuielile privind deplasările în interes de 
serviciu se suportă de angajator, indiferent 
de mijlocul de transport. 
De asemenea, timpul alocat deplasărilor în 
interes de serviciu este timp de muncă. 

Art. 142  
(1) După efectuarea concediului legal acordat pentru îngrijirea copilului 
în vârstă de până la 2 ani, salariata membră de sindicat poate beneficia 
de încă un an concediu fără plată, postul rămânând temporar vacant şi 
neputând fi desfiinţat, pe timpul cât aceasta se află în asemenea situa-
ţie. 

Se păstrează forma inițială.  
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    (2) La întoarcerea din concediul fără plată, salariata va fi încadrată pe 
postul avut iniţial, toate drepturile aferente locului de muncă urmând a 
fi acordate integral. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din motive 
neimputabile angajatului pe perioada efectuării concediului de creştere 
a copilului şi nici în primul an de la reluarea activităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 143  
Salariata care întrerupe concediul 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. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 144  
Salariatele gravide beneficiază de scutire în ceea ce priveşte obligativi-
tatea efectuării turei de noapte sau a gărzilor - la cerere, şi de posibili-
tatea schimbării locului de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 145  
Pentru asigurarea respectării demnităţii tuturor salariaţilor, prin regu-
lamentele interne de la nivel de unitate, se stabilesc prevederi exprese 
de prevenire şi combatere a situaţiilor de violenţă, de hărţuire de orice 
tip, inclusiv de hărţuire sexuală la locul de muncă, definite conform 
legii, în conformitate cu anexa nr. 8. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 146  
Personalul din sistemul sanitar beneficiază de servicii medicale, trata-
ment şi medicaţie, în regim gratuit conform prevederilor legale. 

Art. 146  
Personalul din sistemul sanitar beneficiază de ser-
vicii medicale, tratament şi medicaţie, în regim 
gratuit conform prevederilor legale și prezentului 
contract colectiv de muncă. 

Contractul colectiv de muncă este izvor de 
drept în privința tuturor drepturilor de 
natură socială. 

    CAPITOLUL 7 
Formarea profesională 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 147  
(1) Prin termenul de formare profesională se înţelege orice procedură 
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 conform legislaţiei 
în vigoare. 

Art. 147  
(1) Prin termenul de formare profesională se înţe-
lege orice procedură prin care un salariat dobân-
deşte o calificare, se specializează, se perfecţionea-
ză sau își actualizează cunoștințele profesionale şi 
pentru care obţine o diplomă sau un certificat care 

Formarea profesională include, în Sănăta-
te, și formarea profesională continuă. 
De asemenea, echivalarea asistentelor 
medicale absolvente de postliceală este 
parte a formării profesionale. 
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atestă aceste situaţii, eliberat de instituţiile abilita-
te conform legislaţiei în vigoare. Echivalarea asis-
tentelor medicale absolvente de postliceală, în 
conformitate cu prevederile legii 70/2017, face 
parte din formarea profesională. 

    (2) Dobândirea unei specializări şi/sau lărgirea domeniului de compe-
tenţă a personalului de specialitate se fac potrivit reglementărilor în 
vigoare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesională cuprinde şi 
domeniul relaţiilor de muncă, management, dreptul la asociere şi liber-
tăţile sindicale şi patronale. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării 
profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindi-
cali scoşi din producţie. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Formarea profesională a tuturor categoriilor de salariaţi va fi or-
ganizată şi suportată pe cheltuiala angajatorului (unităţii) în limita su-
melor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destina-
ţie. 

(5)Formarea profesională a tuturor categoriilor de 
salariați va fi organizată și suportată pe cheltuiala 
angajatorului (unității), urmând ca toate sumele 
necesare să fie prevăzute în bugetul de venituri și 
cheltuieli cu această destinație 

Sintagma „în limita sumelor prevăzute” 
capătă aspectul unei prevederi pur potes-
tative, „mă oblig dacă am bani” și discrimi-
natorie „mă oblig doar pentru o parte an-
gajați sau pentru anumiți angajați”. 

 (6)  Cheltuielile aferente formării prevăzute la art. 
149 lit. f) pot fi suportate din fondurile colectate 
din contribuția salariaților care nu sunt membri de 
sindicat, în funcție de nivelul organizării, din buge-
tul de stat și din fondurile structurale. 

În acord cu prevederile speciale privind 
destinația acestor sume. 

 (7) Pentru asigurarea coordonării și finanțării for-
mării profesionale la nivel de sector bugetar Sănă-
tate se constituie  Agenția Sectorială pentru Coor-
donarea Formării Profesionale Continue și Fondul 
Unic de Finanțare a Formării Profesionale Continue 
a Specialiștilor din Sănătate, conform prevederilor 
anexei nr. 20 la prezentul contrat colectiv de mun-
că.  

Finanțarea formării profesionale continue 
din resursele salariaților încalcă principiile 
etice, având în vedere faptul că ea profită 
unităților sanitare. Nu este aplicat princi-
piul beneficiarul plătește. 
Numeroasele cazuri în care finanțarea unor 
cursuri de formare/participării la congrese 
și conferințe de către firmele farmaceutice 
ridică probleme etice. 
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 (8)  Pentru aplicarea legii nr. 70/2017, privind mo-
dificarea legii nr. 1/2011, care permite echivalarea 
creditelor obținute de asistentele medicale absol-
vente de postliceală în învățământul universitar, 
părțile convin  Procedura pentru Implementarea 
Echivalării Asistentelor Medicale Absolvente de 
Postliceală, anexa nr. 13 la prezentul contract co-
lectiv de muncă. 

În conformitate cu prevederile legii nr. 
70/2017, privind modificarea legii nr. 
1/2011, care permite echivalarea creditelor 
obținute de asistentele medicale absolven-
te de postliceală în învățământul universi-
tar și intențiile inițiatorilor. 

Art. 148  
(1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective prin-
cipale: 
    a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de mun-
că; 
    b) obţinerea unei calificări profesionale; 
    c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi lo-
cului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupa-
ţia de bază; 
    d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-
economice; 
    e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee 
moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; 
    f) prevenirea riscului şomajului; 
    g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 

Se păstrează forma inițială.  

 h) pregătirea salariaților în materia relațiilor de 
muncă și dialogului social. 

Relațiile de muncă și dialogul social consti-
tuie parte integrantă a activității profesio-
nale, pregătirea angajaților în domeniu 
fiind în beneficiul ambelor părți. 

  (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza 
standardelor ocupaţionale. 

  (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştin-
ţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale și de 
formare. 

Pentru noile competențe standardele de 
ocupaționale pot să lipsească, ele fiind 
suplinite de standardele de formare. 

 (3) Pentru coordonarea adaptării și practicii profe-
sionale și asigurarea transferului de experiență în 
sectorul bugetar Sănătate se instituie  Metodologia 

Introducerea acestei instituții la nivelul 
unităților sanitare satisface atât necesități-
le curente privind practica profesională cât 
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de Organizare a Mentoratului, Adaptării și Practicii 
Profesionale, anexa nr. 21 la prezentul contract 
colectiv de muncă. 

și, mai ales, nevoile de adaptare rapidă și 
adecvată la locul de muncă a noilor anga-
jați, în condițiile creșterii continue a aces-
tora pe fondul migrației personalului medi-
cal. 

Art. 149  
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele 
forme: 
    a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către 
furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinăta-
te; 
    b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului 
de muncă; 
    c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 
    d) ucenicie organizată la locul de muncă; 
    e) formare individualizată; 

Se păstrează forma inițială.  

 f) formarea organizată de partenerii sociali în do-
meniul relațiilor de muncă și a dialogului social; 

Formarea în domeniul relațiilor de muncă 
și dialogului social este de competența 
exclusivă a organizațiilor sindicale ce sunt 
parte a prezentului contract.  

    f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.     g) alte forme de pregătire convenite între anga-
jator şi salariat. 

Renumerotare. 

Art. 150  
(1) Angajatorul, după consultarea organizaţiilor sindicale din unitate, 
are următoarele atribuţii: 

(1) Angajatorul, cu avizul organizațiilor sindicale din 
unitate afiliate federațiilor reprezentative la nivel 
de sector de activitate, are următoarele atribuții: 

Formarea profesională se stabilește prin 
consens între angajator și salariați, repre-
zentați de sindicatele afiliate federațiilor 
reprezentative la nivel de sector de activi-
tate, nu doar printr-o simplă consultare. 

    a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profe-
sională, a căilor de realizare, adoptarea programului anual şi controlul 
aplicării acestuia; 

a) Elaborarea planului anual de formare profesio-
nală:  
identificarea posturilor pentru care este necesară 
formarea profesională, a căilor de realizare, adop-
tarea programului anual şi controlul aplicării aces-
tuia, în condițiile prevăzute de prezentul CCM. 
Ministerul Sănătății va asigura diligențele necesare 

Formarea/perfecționarea profesională 
profită angajatorului (unității). 
De exemplu, în cazul OAMGMAMR, orga-
nismul profesional fiind o instituție de inte-
res public, are și atribuții delegate, care 
trebuie realizate efectiv, potrivit OUG 
144/2008: 
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pe lângă organismele profesionale pentru adapta-
rea EMC la nevoile unităților sanitare și ale siste-
mului sanitar. 
În cazul asistenților medicali, programele de forma-
re/perfecționare profesională vor asigura și o parte 
a creditelor transferabile necesare traseului uni-
versitar al asistentelor medicale, prin Metodologia 
prevăzută în textul Legii nr.70/2017. 

Art. 40 alin. (2): Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medi-
cali din România, prin structurile naționale 
sau județene, colaborează în domeniul său 
de competență cu Ministerul Sănătății Pu-
blice, cu instituții, autorități și organizații la 
realizarea următoarelor activități: 
 
a) formarea, specializarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a asistentului medical 
generalist, a moașei și a asistentului medi-
cal din România; 
  
b) elaborarea standardelor de practică pro-
fesională în vederea asigurării calității actu-
lui de îngrijire în unitățile sanitare;  
 
c) inițierea și promovarea de forme de edu-
cație continuă în vederea creșterii gradului 
de competență profesională(…);  
 

    b) sindicatele semnatare ale prezentului contract vor participa, prin 
împuterniciţii lor, la orice formă de examinare organizată în vederea 
absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii; 

    b) Sindicatele afiliate la federațiile sindicale  
semnatare ale prezentului contract vor participa, 
prin împuterniciţii lor, la orice formă de examinare 
organizată în vederea absolvirii unui curs de forma-
re profesională în cadrul unităţii sau care vizează 
salariați ai unității, indiferent de furnizor. 

Reformularea textului în acord cu intențiile 
lui. 
Transpune prevederea generală privind 
participarea la toate comisiile de examen și 
concurs din sistemul sanitar. 

    c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe parţial sau total 
profilul de activitate, aceasta va informa şi consulta sindicatul cu cel 
puţin 3 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi 
posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări 
de forţă de muncă din afară; 

    c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe 
parţial sau total profilul de activitate, aceasta va 
informa şi consulta sindicatele afiliate la federațiile 
semnatare ale prezentului contract cu cel puţin 3 
luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi proprii-
lor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifi-
ca înainte de a apela la angajări de forţă de muncă 
din afară; 

Pentru adecvare la sistemul reprezentării. 

    d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesio-
nală pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea va anali-

    d) în cazul în care un salariat identifică un curs de 
formare profesională pe care ar dori să-l urmeze, 

Reformularea textului în acord cu intențiile 
lui. 
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za cererea împreună cu sindicatele semnatare ale prezentului contract; organizat de un terţ, unitatea va analiza cererea 
împreună cu  sindicatele afiliate la federațiile sindi-
cale  semnatare ale prezentului contract; 

    e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de 
muncă în vederea formării profesionale sunt obligaţi să suporte cheltu-
ielile ocazionate de aceasta dacă părăsesc unitatea din motive imputa-
bile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii 
cursurilor. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa 
tuturor salariaţilor în termen de 6 zile de la adoptare, prin afişare la 
avizierul unităţii. 

(2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi 
aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen 
de 6 zile de la adoptare, prin afişare la avizierul 
unităţii, pe site-ul unității și pe site-urile sindicate-
lor afiliate la federațiile semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă. 

(2) Fiecare angajat va primi propriul plan de forma-
re/perfecționare profesională în primul trimestru al 
anului, iar planul anual de formare/perfecționare 
profesională în unitate va fi afișat la loc vizibil. 

Pentru adaptarea informării la noile mijloa-
ce de comunicare. 
 

 

Reprezintă o cerință decentă în raport cu 

demnitatea în muncă a fiecărui salariat și 

una rezonabilă pentru angajator. 

    (3) Planurile şi programele de formare profesională anuală elaborate 
de către angajator, după consultarea organizaţiilor sindicale din unita-
te, sunt anexe ale contractelor colective de muncă de la nivelul unităţi-
lor sau sectorului de activitate. 

    (3) Planurile şi programele de formare profesio-
nală anuală elaborate de către angajator, după 
consultarea  sindicatele afiliate la federațiile sindi-
cale  semnatare ale prezentului contract, sunt ane-
xe ale contractelor colective de muncă de la nivelul 
unităţilor. 
(3) Planurile și programele de formare profesională 
anuală elaborate de către angajator, cu avizul or-
ganizațiilor sindicale din unitate, afiliate federații-
lor reprezentative la nivel de sector de activitate, 
sunt anexe ale contractelor colective de muncă de 
la nivelul unităților sau sectorului de activitate. 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru conformitate cu conținutul și prin-
cipiile CCM, precum și cu preambulul 
art.150. 

 (4) La nivelul sectorului bugetar Sănătate se institu-
ie Metodologia privind elaborarea planului sectori-
al de formare și planurilor de formare la nivelul 
unităților, anexa nr. 19 la prezentul contract colec-

Existența unei strategii cadru de formare 
profesională face parte din obligațiile firești 
ale părții patronale, ea fiind elaborată îm-
preună cu federațiile sindicale semnatare 
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tiv de muncă. 
(5) Metodologia prevăzută la alin. (4) este parte 
integrantă a Strategiei Naționale de Management a 
Resurselor Umane din Sănătate, elaborată conform 
anexei nr. 18 la prezentul contract colectiv de 
muncă.  Draftul Planului de acțiune pentru imple-
mentarea SNMRUS are calitatea de anexa nr. 1 la 
această Strategie. 

ale prezentului CCM. 

 (6) Pentru coordonarea la nivel național a formării 
profesionale continue și a finanțării acesteia părțile 
se angajează să facă toate demersurile necesare 
pentru înființarea  Agenției Sectoriale pentru Coor-
donarea Formării Profesionale Continue  și  a Fon-
dului Unic de Finanțare a Formării Profesionale 
Continue a Specialiștilor din Sănătate, așezate pe 
principiile stabilite în anexa specifică la prezentul 
contract colectiv. 

Constituirea acestor noi mecanisme cores-
punde unei nevoi reale, determinând dez-
voltarea adecvată a formării profesionale 
continue și a finanțării acestei, respectiv 
desfășurarea acestui întreg proces pe baze 
etice și în acord cu nevoile reale de forma-
re. 

 (7)Conținutul cursurilor de formare/perfecționare 
profesională pentru personalul contractual medical 
va fi structurat astfel: minimum un curs de forma-
re/perfecționare profesională, conform specificului 
postului, activității și pregătirii de specialitate și 
minimum un curs de formare/perfecționare profe-
sională care să se adreseze obiectivelor generale 
ale unității sanitare 

Formarea/perfecționarea profesională 
profită angajatorului 

 (8)Planul de formare profesională, elaborat de 
angajator cu avizul sindicatelor afiliate organizații-
lor sindicale semnatare ale CCM, trebuie să aibă un 
buget aprobat și destinat formării/perfecționării 
profesionale, va fi avizat de către MS și va fi evi-
dențiat în mod distinct în bugetul de venituri și 
cheltuieli. 

Condiție pentru realizarea efectivă a for-
mării/perfecționării profesionale. 
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 (9)Respectarea planului anual de forma-
re/perfecționare profesională individuală și colecti-
vă va fi verificată de MS trimestrial și constituie un 
criteriu de evaluare a activității Manageru-
lui/Directorului și a membrilor Comitetului Director 
al unității. 

Condiție pentru realizarea efectivă a for-
mării/perfecționării profesionale. 
Datorită faptului că forma-
rea/perfecționarea profesională reprezintă 
un drept pentru angajat și o obligație core-
lativă a angajatorului (unității), el trebuie 
să prevadă un indicator de monitoriza-
re/evaluare, care să funcționeze ca o veri-
tabilă sancțiune juridică în caz de nerespec-
tare. 

Art. 151  
(1) Participarea la formare profesională poate avea loc la iniţiativa an-
gajatorului sau la iniţiativa salariatului. 

Art. 151  
(1) Participarea la formare profesională poate avea 
loc la iniţiativa angajatorului, la iniţiativa salariatu-
lui sau la inițiativa uneia dintre federațiile sindicale 
semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă, pentru formarea prevăzută la art. 149 lit. 
f). 

Completarea textului concretizează drep-
turile și obligațiile aferente în domeniul 
formării specifice. 

    (2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obli-
gaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspec-
te legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale 
salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazio-
nate de formarea profesională se stabilesc prin acordul părţilor, cu 
consultarea sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale 
prezentului contract, şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele 
individuale de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 152  
(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare pro-
fesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de 
această participare sunt suportate de către acesta. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), participarea la 
cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea 
parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi 
salariale astfel: 

Se păstrează forma inițială.  
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    a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului 
pentru o perioadă ce nu depăşeşte 25% din durata zilnică a timpului 
normal de lucru, acesta va beneficia pe toată durata formării profesio-
nale de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu 
toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta; 
    b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului 
pentru o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului nor-
mal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi de sporul de 
vechime. 

    (3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesio-
nală presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual 
de muncă al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o 
indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de 
muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în con-
diţiile prevăzute la alin. (3), salariatul beneficiază de vechime la acel loc 
de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sis-
temul asigurărilor sociale de stat. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 153  
(1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o 
formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate, angajatorul 
va analiza solicitarea salariatului, împreună cu sindicatul sau, după caz, 
cu reprezentanţii salariaţilor. 

Art. 153  
(1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţia-
tiva participării la o formă de pregătire profesiona-
lă cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza 
solicitarea salariatului, împreună cu reprezentanții 
sindicatelor afiliate la federațiile semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă. 

Completarea pentru adecvarea textului la 
specializarea reprezentării organizaților 
sindicale. 

    (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat 
potrivit alin. (1), în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată 
angajatorul va decide cu privire la condiţiile în care va permite salaria-
tului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va 
suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. 

(2) Angajatorul va decide cu privire la cererea for-
mulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 
zile de la primirea solicitării, cu avizul  reprezentan-
ților sindicatelor afiliate la federațiile semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă. În deci-
zie vor fi menționate condiţiile în care angajatorul 
va permite salariatului participarea la forma de 
pregătire profesională, inclusiv dacă va suporta în 
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totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. 

 (3) Decizia menționată la alin. (2) va fi luată în mod 
transparent, în baza unor criterii obiective și în 
acord cu interesele unității transpuse în planul 
anual/multianual de formare. 

Transparența și obiectivitatea deciziei sunt 
elemente esențiale pentru asigurarea unei 
atmosfere de încredere în managementul 
unității  pentru buna desfășurare a activită-
ții. 

Art. 154  
Salariaţii care au încheiat un act adiţional la contractul individual de 
muncă cu privire la formarea profesională pot primi, în afara salariului 
corespunzător locului de muncă, şi alte avantaje pentru formarea pro-
fesională. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 155  
(1) Salariaţii au dreptul să beneficieze de concedii pentru formare pro-
fesională. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără 
plată. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 156  
(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solici-
tarea salariatului pe perioada formării profesionale pe care salariatul o 
urmează din iniţiativa sa. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acor-
dul sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentu-
lui contract şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfă-
şurarea activităţii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 157  
(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie 
să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea 
acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare 
profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea institu-
ţiei de formare profesională. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se 
poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţi-
nerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 

Se păstrează forma inițială.  
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susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul institu-
ţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. 
(1). 

Art. 158  
(1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura 
pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în 
condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pen-
tru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucră-
toare sau de până la 80 de ore. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut 
la alin. (1) se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Cererea de 
concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatoru-
lui cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să preci-
zeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi 
durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesiona-
lă. 

    (3) Perioada în care salariatul beneficiază de 
concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte de 
comun acord cu angajatorul și  reprezentanții sin-
dicatelor afiliate la federațiile semnatare ale pre-
zentului contract colectiv de muncă. Cererea de 
concediu plătit pentru formare profesională va fi 
înaintată angajatorului de regulă cu cel puțin o lună 
înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să preci-
zeze data de începere a stagiului de formare profe-
sională, domeniul şi durata acestuia, precum şi 
denumirea instituţiei de formare profesională. 

Completarea pentru adecvarea textului la 
specializarea reprezentării organizaților 
sindicale. 

 (4) Concediile de formare profesională prevăzute la 
alin. (1) se acordă pentru toate tipurile de formare 
profesională, inițială, specializare sau continuă 
prevăzute la art. 149, cu avizul sindicatelor afiliate 
la federațiile sindicale semnatare ale prezentului 
contract. 

Acest aliniat transpune în practică princi-
piul participării partenerilor sociali la dez-
voltarea și aplicarea strategiilor de forma-
re. 

Art. 159  
Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din 
durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de 
muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, alte-
le decât salariul. 

Se păstrează forma inițială.  
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Art. 160  
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de 
formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum 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. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesiona-
lă, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 161  
(1) Planul de formare profesională elaborat anual de către angajatorul 
persoană juridică, ce are cel puţin 21 de salariaţi, împreună cu organi-
zaţiile profesionale corespunzătoare şi cu consultarea reprezentanţilor 
organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă va fi adus la cunoştinţa salariaţilor. 

Art. 161  
(1) Planul de formare profesională elaborat anual 
de către angajatorul persoană juridică, ce are cel 
puţin 21 de salariaţi, împreună cu reprezentanții 
sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă va fi adus la 
cunoştinţa salariaţilor. 

Elaborarea planului de formare este parte 
a gestiunii comune a relațiilor de muncă și 
a dialogului social. 

    (2) Planul de formare profesională va fi elaborat astfel încât prin di-
versele forme de pregătire să poată trece de două ori salariaţii în primii 
5 ani de activitate şi periodic ceilalţi salariaţi. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Programarea individuală se face de către angajator cu consultarea 
salariatului în cauză, cu aprobarea şefului său direct şi avizul reprezen-
tanţilor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă, ce se acordă în termen de 6 
zile. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Participarea la cursuri de formare profesională cu scoaterea din 
producţie la cererea salariatului poate fi inclusă în planul de formare 
profesională numai cu aprobarea angajatorului şi avizul reprezentanţi-
lor organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezen-
tului contract colectiv de muncă, ce se acordă în termen de 6 zile lucră-
toare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Cursurile de perfecţionare şi specializare profesională se avizează 
de organizaţiile profesionale constituite potrivit legii. 

    (5) Cursurile privind relațiile de muncă și dialogul 
social se avizează de federațiile sindicale semnata-
re ale prezentului contract. 

Prezentul contract stabilește drepturi și 
obligații pentru salariat în relație cu organi-
zațiile sindicale. Pentru alte organisme sunt 
suficiente prevederile legii. 

Art. 162  
(1) Salariaţii nou-angajaţi în unitate, la solicitarea şefului direct şi cu 

Se păstrează forma inițială.  
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avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, ce se acordă în 
termen de 6 zile lucrătoare, participă la stagii de adaptare profesională. 

    (2) Participă la cursuri de adaptare profesională toţi salariaţii aflaţi la 
prima angajare într-o unitate medico-sanitară, salariaţii care au lucrat 
în altă unitate medico-sanitară cu alt specific şi salariaţii care s-au rean-
gajat în unitate după o perioadă de cel puţin 5 ani de întrerupere. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Stagiile de adaptare profesională se organizează de către angaja-
tor. 

    (3) Stagiile de adaptare și practica profesională 
se organizează în conformitate cu prevederile Me-
todologiei de Organizare a Mentoratului, Adaptării 
și Practicii Profesionale, anexă la prezentul contract 
colectiv de muncă. 

Introducerea acestei instituții la nivelul 
unităților sanitare satisface atât necesități-
le curente privind practica profesională cât 
și, mai ales, nevoile de adaptare rapidă și 
adecvată la locul de muncă a noilor anga-
jați, în condițiile creșterii continue a aces-
tora pe fondul migrației personalului medi-
cal. 

Art. 163  
(1) Cursurile de formare organizate de sindicate şi patronate sunt credi-
tate prin conţinutul lor cu pregătirea şi perfecţionarea profesională. 

Art. 163  
(1) Cursurile de formare profesională continuă 
organizate de federațiile sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă în domeniul  
relațiile de muncă și dialogul social sau de angaja-
tor în conformitate cu planul de formare profesio-
nală continuă beneficiază de creditare în sistemul 
formării profesionale continue specific fiecărei 
profesii, în baza prevederilor prezentului contract.  

Creditarea cursurilor de formare continuă 
în domeniul relațiilor de muncă și dialogu-
lui social beneficiază de un regim de recu-
noaștere și în statele UE, făcând parte din 
formarea utilă activităților profesionale 
specifice.  

    (2) Programele de pregătire menţionate la alin. (1) vor fi elaborate în 
colaborare cu organizaţia profesională, potrivit reglementărilor legale 
în vigoare. 

    (2) Programele de pregătire menţionate la alin. 
(1) vor respecta standardele de calitate specifice 
organismelor profesionale, fiind recunoscu-
te/creditate de către acestea. Recunoaște-
rea/creditarea este scutită de taxe, organizatorii 
asumând plata costurilor efective pentru eliberarea 
diplomelor aferente recunoașterii/creditării.  

Complianța formării pe standardele de 
formare publicate de organismele profesi-
onale constituie o condiție necesară și sufi-
cientă pentru recunoașterea/creditarea 
cursurilor. 

 (3) Cursurilor de formare inițială sau specializare li 
se aplică principiul recunoașterii reciproce. 

Acest principiu este esențial pentru recu-
noașterea reciprocă a competențelor par-
tenerilor sociali. 
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Art. 164  
Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale prezentului contract colectiv de muncă participă în mod obligatoriu 
în calitate de observator, la toate nivelurile, la examenele care certifică 
pregătirea şi perfecţionarea profesională şi managerială şi la concursu-
rile de ocupare a posturilor. 

Art. 164  
Reprezentanţii sindicatelor afiliate federațiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de 
muncă participă în mod obligatoriu în calitate de 
observatori, la toate nivelurile, la examenele care 
certifică pregătirea şi perfecţionarea profesională 
şi managerială şi la concursurile/examenele de 
ocupare a posturilor. 

Reformulare în acord cu intenția textului și 
cu realitatea. 

Art. 165  
(1) Partea patronală se obligă să sprijine toţi beneficiarii şi partenerii 
contractelor de finanţare pe fonduri structurale care oferă cursuri de 
formare gratuită în recrutarea şi participarea salariaţilor la cursurile de 
formare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) În sensul alin. (1), unitatea va acorda concedii de formare profesi-
onală salariaţilor, la solicitarea acestora, va furniza documentele nece-
sare pentru participarea la astfel de cursuri şi va asigura spaţiul necesar 
afişării materialelor informative în acest sens. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Unitatea este responsabilă cu identificarea cursurilor de formare 
pe fonduri structurale şi informarea salariaţilor în acest sens. 

Se păstrează forma inițială.  

 (4) Părțile se angajează să facă toate demersurile 
necesare pentru asigurarea finanțării formării afe-
rente planului sectorial de formare prin interme-
diul fondurilor structurale. 

Prevedere esențială pentru asigurarea cel 
puțin a unei părți din finanțarea necesară 
realizării planului de formare. 

CAPITOLUL 8 
Drepturile sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale 
prezentului contract colectiv de muncă 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 166  
(1) Părţile semnatare ale prezentului contract, în calitate de parteneri 
sociali permanenţi, recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru mem-
brii de sindicat libertatea de opinie ce se exprimă civilizat, utilizându-se 
un limbaj adecvat. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Partea patronală recunoaşte dreptul sindicatelor afiliate organiza-
ţiilor semnatare ale prezentului contract de a-şi elabora reglementări 

Se păstrează forma inițială.  
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proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi 
activitatea lor şi de a-şi formula programe proprii de acţiune, în condiţi-
ile legii. 

    (3) Este interzisă orice intervenţie a părţii patronale de natură a limi-
ta ori întrerupe exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (2). 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Partea patronală se obligă să adopte o poziţie neutră şi imparţială 
faţă de organizaţiile sindicale existente şi faţă de reprezentanţii sau 
membrii acestora. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Partea patronală se obligă să se abţină de la orice formă de condi-
ţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor membrilor 
organelor de conducere ale sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract. 

Se păstrează forma inițială.  

 (6) Părțile recunosc că relațiile salariaților cu orga-
nismele profesionale, derivate din activitatea des-
fășurată în cadrul unității, fac parte din relațiile de 
muncă, fiind supuse regulilor prevăzute în prezen-
tul contract, inclusiv în materia cercetărilor disci-
plinare  a membrilor sindicatelor afiliate la federa-
țiile sindicale semnatare ale prezentului contract. 

Acest aliniat reglementează un domeniu 
juridic ce a fost lipsit până acum de o re-
glementare clară, lăsând membrii de sindi-
cat fără apărare într-un domeniu important 
al relațiilor de muncă. 

Art. 167  
(1) Partea patronală se obligă să întreprindă toate demersurile necesa-
re pentru întărirea protecţiei personalului de agresiuni fizice sau verba-
le din partea pacienţilor, aparţinătorilor acestora sau a altor persoane 
din exterior sau interior, în timpul muncii sau legate de procesul de 
muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Părţile recunosc că salariaţii nu-şi pot desfăşura activitatea în 
parametrii contractuali dacă lucrează în condiţii de ameninţări fizice 
şi/sau verbale. 

Se păstrează forma inițială.  

 (3) Pentru asigurarea protecției salariaților împo-
triva agresiunilor fizice și verbale, ca parte a pro-
tecției muncii, părțile convin aplicarea Procedurii  
privind protecția salariaților din Sănătate împotriva 
agresiunilor la locul de muncă, anexa nr. 11 la pre-
zentul contract colectiv de muncă. 

Instituirea procedurii amintite (anexată) 
este esențială pentru asigurarea în mod 
efectiv a uni regim de securitate a salariați-
lor împotriva agresiunilor la locul de mun-
că. 
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Art. 168  
(1) Părţile se angajează să promoveze un comportament civilizat în 
cadrul unităţii, cu respectarea demnităţii fiecărui salariat. 

Se păstrează forma inițială.  

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

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Precizări suplimentare privind normele de comportament vor face 
obiectul Regulamentelor interne ale unităţilor sanitare. 

Se păstrează forma inițială.  

 (4) Reprezentanții sindicatelor afiliate la federațiile 
semnatare ale prezentului contract au dreptul să 
sesizeze conducerea unității privind cazurile de 
comportament inadecvat.  

Aliniatul instituie un nivel adecvat de con-
trol împotriva acestui tip de abuzuri. 

 (5) În aplicarea prevederilor legale părțile convin 
introducerea Procedurii privind protecția avertizo-
rilor de integritate, anexa nr. 17 la prezentul con-
tract colectiv de muncă. 

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 pri-
vind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte uni-
tăţi care semnalează încălcări ale legii; 
Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 pri-
vind protecţia martorilor; 
Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţiona-
le de Integritate; 
Legea nr.78 din 8 mai 2000 pentru preveni-
rea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie; 
Ordonanța de Guvern nr. 27/2002, , privind 
reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor 
Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind 
Codul de conduită a personalului contrac-
tual din autorităţile şi instituţiile publice; 

Art. 169  
(1) a) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului 
contract participă la şedinţele consiliului de administraţie şi ale comite-
tului director al unităţilor sanitare; 

Art. 169  
(1) a) Reprezentanţii sindicatelor afiliate la federa-
țiile semnatare ale prezentului contract participă 
de drept la şedinţele consiliului de administraţie şi 

Reformulare în acord cu intențiile textului 
și cu prevederile legale. 
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ale comitetului director al unităţilor sanitare; 

    b) reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semna-
tare participă, în calitate de observator, prin câte un reprezentant jude-
ţean, la şedinţele consiliilor de administraţie ale direcţiilor de sănătate 
publică; 
    c) reprezentanţii judeţeni ai organizaţiilor sindicale şi patronale sem-
natare ale prezentului contract colectiv de muncă participă la toate 
şedinţele de interes general la nivel naţional, regional şi judeţean. 

Se păstrează forma inițială.  

    (2) Părţile garantează aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, pre-
cum şi a dispoziţiilor legale în materie. 

Se păstrează forma inițială.  

    (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 nivelurile. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 170  
(1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 169 alin. (1) şi a ordinii de zi 
se face în scris, înainte cu minimum 72 de ore. 

Se păstrează forma inițială.  

   (2) Angajatorul se obligă să pună la dispoziţia reprezentanţilor organi-
zaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă, toate documentele necesare susţinerii activită-
ţii sindicale. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Hotărârile conducerii unităţilor vor fi comunicate în scris, în ter-
men de 48 de ore de la data emiterii hotărârii, reprezentanţilor organi-
zaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă participă în toate comisiile implicate în acti-
vitatea sistemului sanitar, la toate nivelurile, în conformitate cu regle-
mentările legale în vigoare şi cu acordurile stabilite în acest sens. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 171  
(1) Angajatorul va permite membrilor sindicatelor afiliate organizaţiilor 
sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă să ur-
meze cursurile de formare organizate de sindicate; în perioada respec-
tivă, cursantul beneficiază de toate drepturile aferente locului de mun-

Se păstrează forma inițială.  
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că, pentru o perioadă de până la 15 zile lucrătoare/an, conform preve-
derilor prezentului contract colectiv de muncă. 

    (2) Persoanele alese în structura de conducere a organizaţiilor sindi-
cale afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract 
colectiv de muncă beneficiază de reducerea programului normal lunar 
de lucru cu 5 zile lucrătoare, cumulat sau fragmentat. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, dreptu-
rile salariale cuvenite se păstrează integral. 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) Activitatea liderilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor 
semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă la nivel de sector 
este asimilată ca vechime în activitate managerială în domeniu. 

    (4) Având în vedere atribuțiile curente, activita-
tea reprezentanților federațiilor sindicale semnata-
re ale prezentului contract colectiv de muncă și a 
liderilor sindicatelor afiliate la ele este considerată 
vechime în activitate managerială în domeniu, co-
respunzător nivelului de intervenție. 

Reformulare în acord cu principiul nivelului 
de competență. În această formă articolul 
corespunde competențelor reale și activi-
tăților prevăzute în prezentul contract 

 (5) Reprezentanții sindicatelor și uniunilor sindicale 
organizate la nivel județean, afiliate la federațiile 
sindicale semnatare ale prezentului contract, ce 
cumulează un număr de minim 1000 de membri de 
sindicat, au dreptul la scoaterea din producție cu 
asigurarea salarizării de către partea patronală.  

Prevederea constituie transpunerea unui 
mecanism de sprijin a organizațiilor sindi-
cale existent atât în mediul privat cât și în 
toate țările UE care asigură un sprijin efec-
tiv funcționării dialogului social în sectorul 
public. 

Art. 172  
În vederea stabilirii unor servicii şi dotări comune, prin acordul părţilor, 
administraţia şi organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor semnatare 
ale contractului colectiv de muncă pot stabili cote procentuale de parti-
cipare la acţiunea respectivă. 

Art. 172  
(1) În vederea stabilirii unor servicii şi dotări comu-
ne, prin acordul părţilor, administraţia şi organizaţi-
ile sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale 
contractului colectiv de muncă pot stabili cote pro-
centuale de participare la acţiunea respectivă în 
măsura în care ea profită exclusiv membrilor de 
sindicat. 
(2) Activitățile comune în interesul tuturor salariați-
lor se desfășoară în baza finanțării de către unitate 
sau prin intermediul sumelor colectate din contri-
buția salariaților care nu sunt membri ai sindicate-
lor afiliate la federațiile semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă ori prin intermediul 

Prevederile clarifică situația juridică diferită 
a membrilor de sindicat față de salariații 
care nu sunt membri de sindicat, regle-
mentând modalitatea de finanțare a activi-
tăților comune în funcție de adresanți.  
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proiectelor pe fonduri structurale. 

Art. 173  
Angajatorul este obligat să asigure în incinta unităţii, gratuit, spaţiul şi 
mijloacele necesare funcţionării sindicatului. 

Art. 173  
Angajatorul este obligat să asigure în incinta unită-
ţii, gratuit, spaţiul şi mijloacele necesare funcţionă-
rii sindicatelor afiliate la federațiile semnatare ale 
prezentului contract. 

Acestea sunt singurele organizații în sarci-
na cărora acest contract poate stabili drep-
turi și obligații. 

Art. 174  
Încasarea cotizaţiei se face prin statele de plată ale unităţilor, în baza 
acordului salariaţilor, membri ai organizaţiilor sindicale, afiliate organi-
zaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 
Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteia în conturile sindicatului afiliat la 
una din organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract şi 
înştiinţarea privind persoanele cărora li s-a efectuat operaţiunea se 
constituie în sarcină curentă de serviciu. 

Art. 174  
(1) În conformitate cu prevederile  art. 24, alin. 2 
din legea 62/2011, încasarea cotizaţiei se face prin 
statele de plată ale unităţilor, la cererea   sindicate-
lor afiliate la federațiile semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă și în baza acordului 
salariaţilor, exprimat în mod individual, în scris, 
către conducerea unității. 

În conformitate cu prevederile  art. 24, alin. 
2 din legea 62/2011 

 (2) Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteia în conturile 
sindicatului afiliat la una din organizaţiile sindicale 
semnatare ale prezentului contract şi înştiinţarea 
privind persoanele cărora li s-a efectuat operaţiu-
nea se constituie în sarcină curentă de serviciu. 

 

Art. 175  
(1) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de orga-
nizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului con-
tract colectiv de muncă de a susţine şi de a participa neîngrădit la acţi-
uni sindicale, potrivit prevederilor legale, în această perioadă 
obligându-se să nu procedeze la angajări temporare în locul celor aflaţi 
în grevă. 

Se păstrează forma inițială.  

   (2) Angajatorul se obligă să ia măsuri disciplinare împotriva celor care 
încearcă sau împiedică exercitarea dreptului de participare a salariaţilor 
la acţiuni sindicale, organizate în condiţiile legii. 

   (2) Angajatorul se obligă să ia măsuri disciplinare 
împotriva celor care încearcă sau împiedică exerci-
tarea dreptului de participare a salariaţilor la acţiu-
nile sindicale prevăzute la alin. (1), organizate în 
condiţiile legii. 

Sindicatele afiliate la federațiile semnatare 
sunt singurele organizații în sarcina cărora 
acest contract poate stabili drepturi și obli-
gații. 

Art. 176  
(1) În scopul unei bune colaborări, părţile, la orice nivel, se obligă să 
răspundă în scris, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, la toate 

Se păstrează forma inițială.  
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cererile şi adresele înaintate de fiecare din părţi. 

    (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) reprezintă încălcarea 
contractului colectiv de muncă la nivel de sector. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) Partea patronală şi conducerea sindicatelor afiliate organizaţiilor 
sindicale semnatare vor accepta reciproc invitaţiile unor membri ai 
acestora pentru discutarea unor probleme de interes comun, în vede-
rea rezolvării acestora. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 177  
(1) Cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor de sindicat, a refe-
ratelor şi a reclamaţiilor care îi privesc pe aceştia se face cu participarea 
reprezentantului sindicatului în care este înscris fiecare salariat vizat. 

Art. 177  
(1) Cercetarea abaterilor disciplinare ale membrilor 
sindicatelor afiliate federațiilor semnatare, a refe-
ratelor şi a reclamaţiilor care îi privesc pe aceştia se 
face cu participarea reprezentantului sindicatului în 
care este înscris fiecare salariat. 

Pentru asigurarea coerenței dintre drepturi 
și semnatari. 

    (2) Cercetarea prevăzută la alin. (1) se poate face şi fără prezenţa 
reprezentantului sindicatului dacă şedinţa comisiei de cercetare a fost 
anunţată în scris şi cu semnătură de primire, cu cel puţin 48 de ore 
înainte, dar nu s-a prezentat niciun reprezentant la locul şi ora anunţa-
te. 

Se păstrează forma inițială.  

    (3) La solicitarea salariatului, acesta poate fi asistat şi reprezentat de 
către un reprezentant al sindicatului, atât la audiere, cât şi pe parcursul 
cercetării, în cazurile prevăzute la alin. (1). 

Se păstrează forma inițială.  

    (4) După finalizarea cercetărilor, dacă acestea privesc sau au legătură 
cu un membru al unuia din sindicatele semnatare ale prezentului con-
tract, reprezentantul sindicatului are dreptul la consultarea dosarului 
de cercetare. 

Se păstrează forma inițială.  

    (5) Orice cercetare a unei abateri disciplinare pentru membrii de 
sindicat va fi efectuată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 9. 

(5) Orice cercetare a unei abateri disciplinare pen-
tru membrii sindicatelor afiliate federațiilor semna-
tare ale prezentului contract va fi efectuată con-
form procedurii prevăzute în anexa nr. 9, pentru 
restul salariaților fiind suficiente prevederile legii. 

Reformularea este făcută în acord cu insti-
tuția reprezentării și competențele specifi-
ce din acest CCM. 

    CAPITOLUL 9 
    Dispoziţii finale 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 178  
(1) În baza prezentului contract colectiv de muncă la nivel de sector, se 

Se păstrează forma inițială.  
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vor negocia contracte colective de muncă la nivelul grupurilor de uni-
tăţi şi unităţilor, potrivit procedurilor din anexa nr. 1. 

    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de 
sector sunt considerate de drept minime şi obligatorii şi nu pot fi omise 
la elaborarea contractului-cadru şi a normelor de aplicare a acestuia. 

    (2) Prevederile prezentului contract colectiv de 
muncă la nivel de sector bugetar au caracter minim 
și obligatoriu pentru toate contractele colective de 
muncă de la nivel inferior, ele neputând fi omise la 
elaborarea contractului-cadru şi a normelor de 
aplicare a acestuia. 

În acord cu principiul ierarhiei contractelor 
colective de muncă și cu nivelul lor de 
competență juridică. 

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

    (3) În unităţile în care nu se încheie contract co-
lectiv de muncă, se aplică doar prevederile prezen-
tului contract colectiv de muncă. 

În acord cu principiul ierarhiei contractelor 
colective de muncă. 

Art. 179  
Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă asigură 
aplicarea acestuia la toate nivelurile. 

Art. 179  
(1) Părţile semnatare ale prezentului contract co-
lectiv de muncă asigură aplicarea acestuia la toate 
nivelurile, având drept de intervenție pentru res-
pectarea prevederilor lui. 
(2) În exercitarea atribuțiilor de verificare și control 
a aplicării prevederilor prezentului contract colec-
tiv de muncă, semnatarii prezentului contract din 
partea federațiilor sindicale ce au calitatea de par-
te au dreptul de liber acces în toate unitățile sani-
tare din țară, în baza documentului emis de Minis-
terul Sănătății în acest sens. 
 

Prevederile acestui articol, așa cum au fost 
reformulate, instituie un control efectiv al 
aplicării acestui contract, contribuind astfel 
la împlinirea tăriei sale juridice în acord cu 
prevederile legale. 

Art. 180  
În toate situaţiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei şi 
modului de finanţare pentru unităţi, secţii, compartimente şi servicii, 
externalizări servicii etc., angajatorul care predă este obligat să trans-
mită, iar angajatorul care preia este obligat să garanteze respectarea 
clauzelor prezentului contract colectiv de muncă. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 181  
Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică de drept 
salariaţilor reprezentaţi de organizaţiile sindicale afiliate organizaţiilor 
semnatare ale acestui contract şi produc efecte pentru toţi salariaţii 

Art. 181  
Prevederile prezentului contract colectiv de muncă 
se aplică de drept salariaţilor reprezentaţi de sindi-
catele afiliate la federațiile semnatare ale acestui 

Reformularea este în acord cu statutul 
juridic real al fiecărei categorii de salariați. 
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potrivit legii şi anexei nr. 10. contract şi produc efecte pentru toţi salariaţii care 
plătesc contribuția aferentă nemembrilor de sindi-
cat. 

Art. 182  
Pentru personalul cu funcţii publice din aparatul propriu al Ministerului 
Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a muni-
cipiului Bucureşti, se aplică prevederile prezentului contract colectiv de 
muncă la nivel de sector, raportat la legislaţia în domeniu. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 183  
Salariaţii membri ai organizaţiilor sindicale, afiliate organizaţiilor sem-
natare ale prezentului contract colectiv de muncă au dreptul să poarte 
la echipamentul de protecţie însemnele organizaţiilor sindicale specifi-
ce. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 184  
Părţile semnatare sunt răspunzătoare de aplicarea şi garantarea preve-
derilor contractului colectiv de muncă la nivel de sector, conform com-
petenţelor lor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art. 184  
Părţile semnatare sunt răspunzătoare de aplicarea 
şi garantarea prevederilor contractului colectiv de 
muncă la nivel de sector, conform competenţelor 
lor prevăzute de legislaţia în vigoare și în acord cu 
prevederile art. 179. 

Pentru asigurarea coerenței contractului. 

Art. 185  
Aplicarea prevederilor contractelor colective de muncă încheiate este 
obligatorie. Nerespectarea clauzelor atrage răspunderea, potrivit legii. 

Art. 185  
Aplicarea prevederilor acestui contract colectiv de 
muncă este obligatorie pentru toți angajații. Ne-
respectarea clauzelor acestuia atrage răspunderea 
celor vinovați, potrivit legii și regulamentelor inter-
ne,  declanșarea cercetării făcându-se la solicitarea 
reprezentanților federațiilor sindicale semnatare 
ale prezentului contract sau a angajatorilor. 

Reformularea asigură mecanismele de 
control și sancțiune necesare pentru garan-
tarea aplicării acestui CCM. 

Art. 186  
Părţile vor susţine de comun acord drepturile prevăzute în prezentul 
contract colectiv de muncă pentru care sunt prevăzute reglementări 
legale suplimentare. 

Art. 186  
(1) Părţile vor susţine de comun acord drepturile 
prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă 
pentru care sunt prevăzute reglementări legale 
suplimentare. 
(2) Pentru respectarea prevederilor din legislația 
U.E. și națională privind drepturile salariaților la 

In conformitate cu art. 4 și 5 din Directiva 
nr. 14/2002 de stabilire a unui cadru gene-
ral de informare și consultare a lucrătorilor 
din Comunitatea Europeană statele mem-
bre încredințează partenerilor sociali la 
nivel corespunzător (sector de activitate, 
grup de unități, întreprindere sau unitate), 
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informare și consultare părțile convin aplicarea 
Procedurii de informare și consultare, anexa nr. 12 
la prezentul contract colectiv de muncă. 

sarcina de a defini în mod liber și în orice 
moment, prin acord negociat, modalitățile 
de informare și consultare a lucrătorilor. 

Art. 187  
Toate documentele semnate de toate părţile semnatare ale prezentului 
contract colectiv de muncă la nivel de sector sunt incluse, de drept, în 
conţinutul prezentului contract ca acte adiţionale. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 188  
(1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract 
colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte 
normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce 
decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care 
acestea au fost încheiate. 

Se păstrează forma inițială.  

(2) Pentru aplicarea unor clauze ale prezentului contract colectiv de 
muncă la nivel de sector, la cererea reprezentanţilor părţilor semnatare 
ale prezentului contract de muncă, Ministerul Sănătăţii va emite ordine 
specifice. 

(2) Pentru aplicarea unor clauze ale prezentului 
contract colectiv de muncă la nivel de sector, la 
cererea reprezentanţilor părţilor semnatare ale 
prezentului contract de muncă, Ministerul Sănătăţii 
sau instituțiile din subordine/aflate în coordonarea 
sa vor emite ordine specifice. 

În acord cu principiul competenței. 

Art. 189  
Ministerul Sănătăţii va susţine toate iniţiativele legislative şi modificări-
le actelor normative de natură să îmbunătăţească prevederile prezen-
tului contract colectiv de muncă şi care sunt în concordanţă cu politica 
de sănătate a Ministerului Sănătăţii. 

Se păstrează forma inițială.  

Art. 190  
Prezentul contract colectiv de muncă, încheiat în 6 exemplare, îşi pro-
duce efectele de la data înregistrării la   Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

Art. 190  
Prezentul contract colectiv de muncă, încheiat în 
…….. exemplare, îşi produce efectele de la data 
înregistrării la  Ministerul Muncii și  Justiției Socia-
le. 

 

   

INSTITUŢII 
          MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
           
 

INSTITUŢII 
          MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
          ……………… 
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ORGANIZAŢII SINDICALE 
 
          FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA 
 
Biroul executiv 
 
 
CENTRALA NAŢIONALĂ SINDICALĂ DIN SĂNĂTATE ŞI   ASISTENŢĂ SOCI-
ALĂ C.N.S. SAN. ASIST. 
 
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR LIBERE DIN  
ROMÂNIA – FRAŢIA 
 
 
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „Cartel Alfa” 
 
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL 
 
 
CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN 
   

 
ORGANIZAŢII SINDICALE 
 
          FEDERAŢIA SANITAS DIN ROMÂNIA 
 
……………………. 
 
FEDERAȚIA  „SOLIDARITATEA  SANITARĂ” DIN  
ROMÂNIA 
 
Rotilă Viorel – manager; 

Celmare Lidia – copreședinte; 

Radu Vasile – copreședinte; 

Ștefan Niculae – copreședinte; 

Iorgulescu Adela – vicepreședinte; 

Andrieș Vasile - vicepreședinte; 

Chirculescu Florin - vicepreședinte; 

Ploscaru Elena - vicepreședinte; 

Bodran Sorin - vicepreședinte; 

Bulboacă Daniel - vicepreședinte; 

Palade Traian – coordonator Dep. Juridic; 

 

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „Cartel 
Alfa” 
….. 
BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL 
 
…… 
 
CONFEDERAŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ MERIDIAN 
 …… 
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ANEXA 1 Aplicarea contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii/instituţiei și desfășurarea negocierilor la acest ni-

vel 
    1. Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse de acord 
cu prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivelul de sec-
tor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia. 

  

    2. a) Neînţelegerile privind încheierea contractului colectiv de muncă 
la nivelul unităţii/instituţiei vor fi conciliate în prezenţa reprezentantu-
lui Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstni-
ce, cu participarea împuterniciţilor abilitaţi ai patronatului şi ai sindica-
tului; 

  

    b) În cazul menţinerii unor puncte divergente şi după conciliere şi al 
neacceptării procedurii de mediere, sindicatele pot continua derularea 
acţiunilor sindicale din programul de revendicări. 

  

    3. Procedura de aderare la prevederile prezentului contract este ur-
mătoarea: 

    3. Procedura de negociere a contractelor colecti-
ve de muncă la nivel de unitate este următoarea: 

 

    a) Decizia de aderare emisă de către unitatea sanitară;   

    b) Protocol comun de aderare la CCM sector semnat între sindicate 
(afiliate la organizaţiile sindicale semnatare ale CCM sector) şi unitate 
(în care indică clar contractul la care aderă, respectiv faptul că sunt de 
acord cu clauzele acestui contract); 

  

    c) Unitatea sanitară transmite actele (Decizia de aderare la sector şi 
Protocolul de aderare la contractul colectiv de muncă la nivel de sector) 
către Ministerul Sănătăţii la reprezentantul Ministerului Sănătăţii, co-
ordonator al activităţii de dialog social. 

  

    Menţionăm că acest demers nu împiedică procedura încheierii con-
tractelor colective de muncă la nivel de unitate, în baza prevederilor 
Legii nr. 62/2011 republicată. 

  

   

    ANEXA 2  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare la nivel de sector 

    1. Comisia care monitorizează prevederile aplicării contractului colec-     1. Comisia care monitorizează prevederile aplică-  
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tiv de muncă la nivel de sector va fi compusă din 3 reprezentanţi ai 
organizaţiilor sindicale semnatare şi 3 reprezentanţi ai angajatorilor. 
Membrii comisiei sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 
zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii, Fami-
liei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

rii contractului colectiv de muncă la nivel de sector 
va fi compusă din câte un reprezentant al fiecărei 
organizaţiilor sindicale semnatare şi  un număr egal 
de reprezentați din partea Ministerului Sănătății. 
Membrii comisiei sunt desemnaţi de părţile semna-
tare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezen-
tului contract colectiv de muncă. 

    2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în 
termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii şi va 
adopta hotărâri valabile prin unanimitate, în prezenţa a 3/4 din numă-
rul 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 asigurat de patronat.   

    6. Comisia este împuternicită să interpreteze prevederile contractului 
colectiv de muncă, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de 
posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi. 

  

   

 

 
Anexa nr. 3 la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate 

 

 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 
încheiat şi înregistrat sub nr. ..../.... în registrul general de evidenţă a salariaţilor 

 
 

    A. Părţile contractului: 
    Angajator - persoană juridică/fizică ................................, cu sediul/domiciliul în .............................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile adminis-
traţiei publice din .............................................. sub nr. ................................, cod fiscal .................................., telefon ..................................., reprezentată legal 
prin .................................................., în calitate de .................................................., 
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    şi salariatul/salariata - domnul/doamna ................................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................................., str. .... ..............................., nr. 
......., judeţul ..................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria …... nr. …………………......., eliberat/eliberată de 
......................................... la data de ........................., CNP .................................................., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria 
........ nr. ............................ data de ...................., 
    am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora am convenit: 
 
    B. Obiectul contractului: ..................................................................................................................... 
 
    C. Durata contractului: 
    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 desfăşoară 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 desfăşura 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. 
 
    F^1. 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 desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
    H. Durata muncii: 
    1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ......... ore/zi, .......... ore/săptămână. 
    a) repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ............ (ore zi/ore noapte/inegal); 
    b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
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    2. O fracţiune de normă de ....... ore/zi, ore/săptămână ........... 
    a) repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ........ (ore zi/ore noapte/ inegal); 
    b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil; 
    c) nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente 
sau înlăturării consecinţelor acestora. 
 
    I. Concediul 
    Durata concediului anual de odihnă este de ........ zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.  
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ............... 
 
    J. Salariul: 
    1. Salariul de bază lunar brut: ....... lei. 
    2. Alte elemente constitutive: 
    a) sporuri ....................; 
    b) indemnizaţii ...............; 
    b^1) prestaţii suplimentare în bani .................; 
    b^2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ...............; 
    c) alte adaosuri ............... . 
    3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal 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 aplicabil 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 sănătatea în muncă: 
    a) echipament individual de protecţie ...................................; 
    b) echipament individual de lucru .......................................; 
    c) materiale igienico-sanitare ..........................................; 
    d) alimentaţie de protecţie .............................................; 
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă 
    ........................................................................  
  
    L. Alte clauze: 
    a) perioada de probă este de ........... zile calendaristice; 
    b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ....... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 
    c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 
    d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii se 
vor regăsi şi în contractul individual de muncă; 
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    e) alte clauze. 
 
    M. Drepturi şi obligaţii generale ale 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 şi de tratament; 
    e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
    f) dreptul la acces la formare profesională. 
    2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
    a) obligaţia de a realiza norma 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 sănătate a muncii în unitate; 
    e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
    3. Angajatorul are, 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) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamen-
tului intern; 
    d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului. 
    4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele 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 contractele 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 desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
    d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, 
salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate; 
    e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 
 
    N. Dispoziţii finale 
    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată şi ale contractului colectiv de muncă apli-
cabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ......./..... la Inspectoratul Teritorial de Muncă 
................./Ministerul Muncii şi Justiției Sociale. 
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, con-
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form 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 individual de muncă sunt soluţionate de 
instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii. 
 
                  Angajator,                                                                         Salariat, 
             .......................                                                                       ....................... 
        Reprezentant legal,                                               Semnătura ......................... 
          ...........................                                                 Data ................................... 
 
 
                              
    Pe data de .......... prezentul contract încetează în temeiul art. ..... din Legea nr. 53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale. 
 
                                     Angajator, 
                                .......................... 
                                                                                                        Am primit un exemplar, 

Nume și prenume ……………………………………. 
Semnătura………………   Data …………………….                                                                                                           

 
 
 
 
 
 

TEXT INIȚIAL TEXTUL PROPUS  DE  FEDERAȚIA  „SOLIDARITATEA 
SANITARĂ” 

OBSERVAȚII / MOTIVARE  FEDERAȚIA  
„SOLIDARITATEA SANITARĂ” 

 

    ANEXA 4   

   

    Categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile care benefi-
ciază de reducerea duratei normale a timpului de lucru 

  

   

    A. Reducerea timpului normal de lucru   
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    1. Personalul care lucrează în anatomie patologică şi în medicină 
legală, în activităţile de prosectură, săli de disecţie şi morgi: 6 ore/zi. 

  

    2. Personalul care lucrează în activităţile de radiologie-imagistică 
medicală şi roentgenterapie, medicină nucleară şi radioizotopi, igiena 
radiaţiilor nucleare, terapie cu energii înalte, angiografie şi cateterism 
cardiac, precum şi personalul care asigură întreţinerea şi repararea 
aparaturii din aceste activităţi: 6 ore/zi. 

  

    3. Personalul cu pregătire superioară din unităţile şi compartimentele 
de cercetare ştiinţifică medico-farmaceutică: 7 ore/zi. 

  

    4. Medicii şi farmaciştii din unităţile din sectorul sanitar, inclusiv uni-
tăţile şi compartimentele de cercetare ştiinţifică medico-farmaceutică: 
7 ore/zi. 

  

    5. Personalul sanitar şi personalul sanitar auxiliar din laboratoare sau 
compartimente de analize medicale: 7 ore/zi. 

  

    6. Personalul sanitar şi personalul sanitar auxiliar care lucrează în 
hidrotermoterapie: 7 ore/zi. 

  

   

    B. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu, conform 
Legii nr. 319/2006. 

  

    1. Laboratoarele de analize medicale şi de cercetare în toate speciali-
tăţile: 1/2 l lapte/zi/persoană. 

  

    2. Laboratoarele de anatomie patologică, morgi, prosecturi, labora-
toare de medicină legală, de citologie, de radiologie: 1/2 l lap-
te/zi/persoană. 

  

    3. Staţii de sterilizare: 1/2 l apă minerală/zi/persoană.   

    4. Deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi alte compartimente similare: 
1/2 l apă minerală/zi/persoană. 

  

    5. Personalul de întreţinere şi reparare instalaţii sanitare, vidanjare: 
1/2 l apă minerală/zi/persoană. 

  

    6. Lucrători de curăţenie, colectare material infecţios, rampă de gu-
noi, deşeuri medicale: 1/2 l apă minerală/zi/persoană. 

  

    7. Staţie de neutralizare deşeuri medicale: 1/2 l apă minera-
lă/zi/persoană. 

  

    8. Staţie de clorinare: 1/2 l apă minerală/zi/persoană.   
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    9. Laboratorul de analize fizico-chimice: 1/2 l apă minera-
lă/zi/persoană. 

  

    10. Magazie centrală de materiale: 1/2 l apă minerală/zi/persoană.   

    11. Centrală termică: 1 l apă minerală/zi/persoană.   

   

    ANEXA 5   

   

    Numărul de zile de concediu de odihnă suplimentar pe locuri de 
muncă şi în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii 

  

   

    CAPITOLUL 1   

   

    Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:   

    1. Personalul care lucrează la:   

    a) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;   

    b) staţii de colectare şi neutralizare a deşeurilor periculoase;   

    c) ergoterapie din unităţi, secţii şi compartimente de psihiatrie, neu-
ropsihiatrie, psihiatrie pediatrică şi neurologie pediatrică; 

  

    d) spălarea manuală, călcatul manual al confecţiilor şi echipamente-
lor, precum şi călcatul cu presa; 

  

    e) personalul care lucrează în centrale telefonice cu 100 - 250 pos-
turi, activitate permanentă. 

  

    2. Personalul care îngrijeşte şi creşte animale de laborator, precum şi 
cel care lucrează cu acestea. 

  

    3. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în cabi-
nete de consultaţii de neurochirurgie, ortopedie, traumatologie şi arşi. 

  

    4. Personalul sanitar din unităţi farmaceutice care au sediul în unităţi, 
secţii, compartimente şi cabinete de consultaţii de tuberculoză activă şi 
boli infecţioase. 

  

    5. Muncitorii de întreţinere şi deservire a utilajelor cu zgomot ce 
depăşeşte 90 dB, certificate de autoritatea competentă în domeniu. 

  

    6. Personalul care utilizează materiale dentare (alte substanţe prepa-
rate cu solvenţi aromatici). 
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    7. Personalul care lucrează în bucătăriile unităţilor sanitare.   

   

    CAPITOLUL 2   

   

    Se acordă 4 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:   

    1. Personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de 
microproducţie. 

  

    2. Personalul care lucrează în:   

    a) activitatea de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile;   

    b) ergoterapie (sau structuri de terapie ocupaţională) din unităţi, 
secţii şi compartimente, cu paturi, cu bolnavi cronici irecuperabili. 

  

    3. Personalul sanitar care lucrează în secţii şi compartimente, cu pa-
turi, de copii distrofici. 

  

    4. Personalul care lucrează direct la cercetarea şi producţia serurilor 
şi vaccinurilor. 

  

    5. Muncitorii şi personalul de administraţie din unităţi şi secţii exteri-
oare, cu paturi, de tuberculoză activă şi de boli infecţioase. 

  

    6. Personalul sanitar din cabinete de consultaţii de tuberculoză şi boli 
infecţioase. 

  

    7. Personalul care lucrează în laboratoare sau compartimente de 
cercetări şi analize chimice, toxicologice, biologice, biochimice, micro-
biologice, virusologice, inframicrobiologice, parazitologice. 

  

    8. Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care lucrează în uni-
tăţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de traumatologie şi ortopedie. 

8 Personalul medico-sanitar şi sanitar auxiliar care 
lucrează în unităţi, secţii şi compartimente, cu pa-
turi, de traumatologie, ortopedie și chirurgie. 

Pentru corelarea cu condițiile de dificulta-
te. 

    9. Personalul care lucrează pe calculatoare de birou (lap-
top/desktop), activitate de minimum 70% din timpul de lucru. 

  

   

    CAPITOLUL 3   

   

    Se acordă 5 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:   

    1. Personalul care lucrează la repararea şi întreţinerea aparaturii de 
radiologie şi roentgenterapie, medicină nucleară, igiena radiaţiilor nu-
cleare, terapie cu energii înalte şi de fizioterapie. 
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    2. Personalul care efectuează analize chimice, toxicologice, biologice 
şi biochimice din laboratoare şi compartimente de medicină legală. 

  

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

  

    4. Personalul care prestează activităţi în centrale termice pe bază de 
combustibil solid şi lichid. 

  

    5. Personalul care lucrează în activităţi de fizio-electromaso-termo-
balneo-terapie. 

  

    6. Personalul sanitar care lucrează în staţiile centrale de sterilizare.   

   

    CAPITOLUL 4   

   

    Se acordă 6 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:   

    1. Personalul sanitar care lucrează în secţii şi compartimente, cu pa-
turi, de oncopediatrie. 

  

    2. Personalul sanitar care lucrează pe nave şi ambarcaţiuni pentru 
pescuitul maritim şi oceanic, sub pavilion românesc. 

  

    3. Personalul care manipulează şi utilizează mercurul la construirea, 
repararea şi întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură 
şi control cu mercur, precum şi a întrerupătoarelor cu mercur. 

  

    4. Personalul care confecţionează, prin suflare, aparatură de labora-
tor din sticlă de cuarţ şi sticlă cu plumb. 

  

    5. Personalul care lucrează în laboratoare nediferenţiate de analize 
medicale. 

  

    6. Personalul care lucrează în spălătorii din unităţi sanitare.   

    7. Personalul sanitar din cabinetele de consultaţii de psihiatrie şi neu-
ropsihiatrie. 

  

    8. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în blocul 
operator şi blocul de naşteri. 

  

   

    CAPITOLUL 5   

   

    Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:   
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    1. Personalul sanitar din unităţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de 
tuberculoză activă şi de boli infecţioase. 

  

    2. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în uni-
tăţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de neurochirurgie şi arşi. 

2. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care 
lucrează în unităţi, secţii şi compartimente de neu-
rochirurgie, arşi, oncologie medicală, oncologie 
pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică. 

În conformitate cu reclasificarea acestor 
locuri de muncă din perspectiva condițiilor 
de muncă. 

    3. Personalul sanitar din unităţi, secţii şi compartimente, cu paturi, de 
psihiatrie, neuropsihiatrie, neuropsihiatrie pediatrică şi de recuperare 
neuropsihomotorie. 

  

    4. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează în activi-
tatea de anestezie, terapie intensivă, terapie acută, hemodializă, UPU, 
CPU. 

  

    5. Personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează pe am-
bulanţe şi şalupe de ambulanţă, pentru asigurarea asistenţei medicale 
de urgenţă şi transport sanitar în teren, precum şi operatorii-
registratorii de urgenţă. 

  

   

    CAPITOLUL 6   

   

    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 radiologic;   

    b) unităţi nucleare de categoria a II-a de risc radiologic.   

   

    CAPITOLUL 7   

   

    Se acordă 10 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:   

    1. Personalul care lucrează la autopsie, prosecturi, în săli de disecţie 
şi în laboratoare sau compartimente de anatomie patologică şi de me-
dicină legală. 

  

    2. Personalul din leprozerii.   

    3. Personalul sanitar care lucrează în mine de cărbuni, de minereuri 
feroase şi neferoase, de substanţe şi minereuri nemetalifere. 

  

    4. Personalul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în subteran, la   
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mine de minereuri radioactive. 

    5. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în:   

    a) unităţi nucleare de categoria a III-a de risc radiologic;   

    b) unităţi nucleare de categoria a IV-a de risc radiologic.   

   

    NOTĂ:   

    Salariaţii care lucrează la unul din locurile de muncă prevăzute în 
prezenta anexă şi care dau dreptul la mai multe condiţii de odihnă su-
plimentare vor primi un singur concediu de odihnă suplimentar, şi 
anume pe cel mai mare. 

  

   

    ANEXA 6   

   

    Sporul de vechime în muncă   

    1. Clasele de salarizare şi coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se 
stabilesc salariile de bază, sporurile şi alte drepturi specifice domeniului 
de activitate sănătate sunt prevăzute în anexa III - Familia ocupaţională 
de funcţii bugetare sănătate. 

  

    2. Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi în anexă pentru funcţi-
ile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se 
adaugă 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 

  

    3. Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 
gradaţii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoa-
rele: 

  

    - gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare supli-
mentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii; 

  

    - gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare 
suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1; 

  

    - gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare 
suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2; 

  

    - gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare 
suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3; 

  

    - gradaţia 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare supli-
mentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4. 
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    4. Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte 
cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împli-
nit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă, prin acordarea 
claselor de salarizare prevăzute la alin. (3). 

  

    5. Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în 
muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate 
anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. 

  

   

    ANEXA 7   

   

                           Echipamentul de protecţie   

   

    - încălţăminte - 4/an;   

    - pantaloni - 5/an;   

    - fuste - 5/an;   

    - bluze - 5/an;   

    - halate de molton - sistem pavilionar;   

    - halate doc - 2/an;   

    - salopete doc - 2/an;   

    - pelerine de ploaie - 1/an;   

    - cizme electroizolante - 1/an;   

    - mănuşi electroizolante - 1/an;   

    - calote - 3/an;   

    - mănuşi şi măşti - după necesităţi;   

    - şorţuri - după necesităţi;   

    - cizme de cauciuc - după necesităţi;   

    - cască de protecţie - după necesităţi;   

    - ochelari de protecţie - după necesităţi;   

    - centură de siguranţă - după necesităţi.   

   

    Materiale igienico-sanitare:   

    a) se acordă întregului personal:   

    - săpun - 1/lună/persoană;   
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    - hârtie igienică - 1/lună/persoană;   

    - perii de unghii - 1/an/persoană.   

    b) substanţe dezinfectante de uz personal următorului personal:   

    - instalator sanitar;   

    - spălătoreasă;   

    - personalului de la staţia de neutralizare deşeuri medicale;   

    - personalului de la rampa de gunoi;   

    - personalului de curăţenie.   

   

       

 

 

Anexa nr. 8 la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate 

PROCEDURA PRIVIND ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI INTERZICEREA DISCRIMINĂRII 

 

Notă de fundamentare  

Legislația actuală privind egalitatea de șanse și interzicerea discriminării prevede obligativitatea introducerii,  în contractele colective, inclusiv la nivel de sector,    de clauze 

de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea 

fapte. (art. 13 din Legea 202 din 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

 

TEXT INIȚIAL  TEXTUL PROPUS  DE  FEDERAȚIA  „SOLIDARITATEA SANITARĂ” 

 Art. 1 Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în rela-
ţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate 

nivelurile ierarhiei profesionale; 
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală; 
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 



Proiectul Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate - modelul Federației „Solidaritatea Sanitară” din România 
 Realizat de experții Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”                                                                                                                                 (21.04.2017)                                                                                                                Coordonator  Rotilă  Viorel 

110 

 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia; 
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 
f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de 

sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, 
inclusiv condiţiile de concediere; 

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sisteme-
le publice şi private de securitate socială; 

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi 
la beneficiile acordate de acestea; 
 

                           Hărţuirea sexuală Secțiunea 1 – Hărțuirea sexuală  

    1. Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament 
nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace 
indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoa-
re, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii 
sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a 
persoanelor la locul de muncă. 

Art. 2   

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    2. a) Angajatorul nu va permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală 
la locul de muncă şi va face public faptul că încurajează raportarea 
tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensato-
rul; 

Art. 3 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    b) Angajatorul va informa toţi salariaţii de regulile de conduită ce 
trebuie respectate şi de sancţiunile aplicabile, în cazul încălcării 
acestora; 

 

    c) Angajatorul va include hărţuirea sexuală pe agenda sesiunii de 
instruire a personalului. 

 

    3. Angajatorul, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi 
consiliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va 
conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, în cazul confirmă-
rii actului de hărţuire sexuală, va propune măsuri disciplinare co-

Art. 4  

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 
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respunzătoare. Acestea pot merge de la avertisment până la trans-
ferul hărţuitorului. 

    4. Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta inciden-
tul printr-o plângere în scris, care va conţine relatarea detaliată a 
incidentului reclamat. 

Art. 5 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    5. Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 săptămâni, 
dacă sesizarea este întemeiată şi dacă va fi însoţită de cercetări. 

Art. 6 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    6. Investigatorii vor cerceta faptele cu atenţie, iar la terminarea 
investigaţiei vor comunica părţilor implicate rezultatul anchetei şi 
ceea ce se intenţionează să se facă, într-un termen ce nu va depăşi 
8 săptămâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu 
vor fi admise referiri cu privire la stilul de viaţă al reclamantului. 

Art. 7 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    7. Dacă se stabileşte că a avut loc un act de hărţuire sexuală, hăr-
ţuitorului i se vor aplica sancţiuni disciplinare corespunzătoare, în 
termen de 2 săptămâni de la terminarea anchetei. Victima nu poa-
te fi transferată împotriva voinţei sale. 

Art. 8 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    Măsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului, şi reclamatu-
lui. 

 

    8. Dacă se stabileşte că nu a avut loc hărţuirea sexuală, se va 
comunica reclamantului care, dacă doreşte, se poate adresa justiţi-
ei. 

Art. 9 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    9. Dacă actul de hărţuire sexuală la locul de muncă vine din par-
tea unei persoane care nu este angajată în unitatea respectivă, 
victima se va adresa şefului ierarhic. 

Art. 10 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    10. Dosarele cu plângerile de hărţuire sexuală vor fi păstrate con-
fidenţial cel puţin 3 ani de la data rezolvării lor. 

Art. 11 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    11. Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire se-
xuală, atât împotriva reclamantului, cât şi împotriva oricărei per-
soane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte dis-

Art. 12 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 
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criminatoare şi vor fi sancţionate conform legii în vigoare. 

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

Art. 13 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

    13. Comisia va informa conducerea anual despre numărul de 
sesizări primite, despre natura acestora şi despre avizul dat. 

Art. 14 

Se renumerotează articolul și se păstrează forma inițială. 

 Secțiunea II – Hărțuirea psihologică (mobbing)  

 Art. 15 Prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necores-
punzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi impli-
că un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte inten-
ţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea 
fizică ori psihologică a unei persoane 

 Art. 16. Se consideră a fi hărțuire psihologică la locul de muncă (mobbing) 
fără a fi enumerate exhaustiv, următoarele: 
a) existența unui comportament abuziv, manifestat împotriva unui salari-

at în mod sistematic, repetat și având o întindere semnificativă în timp 
(frecvența comportamentelor de mobbing mai mult de o dată pe săp-
tămână, pe o perioadă mai mare de șase luni, este considerată valoa-
re-prag pentru diagnoza mobbing-ului). 

b)  acte de hărțuire ce violează personalitatea, demnitatea sau integrita-
tea fizică/mentală a individului, hărțuirea determinând degradarea 
substanțială a mediului de lucru, atrăgând după sine posibilitatea (în 
cele mai multe cazuri) o demisie forțată. 

c) orice formă de discriminare la locul de muncă, care încalcă principiile 
egalității de șanse constând într-un comportament repetat și anormal 
față de un salariat sau un grup de salariați, care este de natură să ge-
nereze un risc pentru respectivii salariați. 

d) comportament anormal ce vizează un salariat și care tinde la victimiza-
rea, umilirea, diminuarea respectului de sine sau amenințarea acestu-
ia. 
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 Art. 17  Angajatorul va include hărţuirea psihologică  pe agenda sesiunii de 
instruire a personalului. 

 Art. 18 Angajatorul, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi con-
siliere şi asistenţă victimelor actelor de hărţuire psihologică şi, în cazul 
confirmării actului de hărţuire, va propune măsuri disciplinare corespunză-
toare. Acestea pot merge de la avertisment până la transferul hărţuitoru-
lui. 

 Art. 19 Procedura privind sesizarea, investigarea și soluționarea cazurilor 
de hărțuire psihologică se realizează în conformitate cu prevederile art. 5-
13 din Secțiunea I 

 Secțiunea III – Prevenirea discriminării 

 Art. 20 Federațiile sindicale desemnează, în cadrul organizaţiilor sindicale 
afiliate  din unităţi, reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la locul de muncă. 

 Art. 21 Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc de la persoanele care se 
consideră discriminate sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţiona-
re a acestora şi solicită angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor 

 Art. 22 Opinia reprezentanţilor sindicali din unităţi, cu atribuţii pentru asi-
gurarea respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 
la locul de muncă, se menţionează în mod obligatoriu în raportul de con-
trol privind respectarea prevederilor Legii 202/2002 

 Art. 23 Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi să 
formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta 
este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al re-
prezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de 
muncă. 
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 Art. 24 Organizațiile sindicatele au un interes legitim în respectarea princi-
piului egalităţii de şanse şi pot, la cererea persoanelor discriminate, repre-
zenta/asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane 

 
 
 

TEXT INIȚIAL  TEXTUL PROPUS  DE  FEDERAȚIA  „SOLIDARITATEA 
SANITARĂ” 

OBSERVAȚII / MOTIVARE  FEDERAȚIA  
„SOLIDARITATEA SANITARĂ” 

 

    ANEXA 9   

   

                 Procedura cercetării disciplinare prealabile   

 Art. 1  Procedura cercetării disciplinare prealabile 
se aplică în mod obligatoriu pentru toți salariații 
care au calitatea de membri ai sindicatelor afiliate 
la federațiile semnatare ale contractului colectiv de 
muncă la nivel de sector, pentru restul salariaților 
fiind suficiente prevederile legii.  

Pentru respectarea principiului reprezentă-
rii. 

    Procedura cercetării disciplinare prealabile este următoarea: Art. 2 Procedura cercetării disciplinare prealabile 
este următoarea: 

Resistematizare 

    1. Odată cu luarea la cunoştinţă de către angajator de săvârşirea unei 
fapte ce ar putea fi considerată abatere disciplinară, acesta emite deci-
zia de cercetare disciplinară. 

  

    2. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acţi-
unea şi inacţiunea cercetată, data producerii acesteia, prevederile avu-
te în vedere ca fiind încălcate, cine a făcut sesizarea, data şi ora la care 
are loc prima audiere din partea comisiei de cercetare disciplinară 
prealabilă. 

  

    Audierea trebuie consemnată în scris sub sancţiunea nulităţii.   

    3. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă împreună cu copia de 
pe actul de sesizare a faptei se comunică celui cercetat cu semnătură 
de primire. În cazul în care salariatul refuză primirea, aceasta va fi tri-
misă prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa acestuia. 

    3. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă 
împreună cu copia de pe actul de sesizare a faptei 
se comunică celui cercetat cu semnătură de primi-
re și sindicatului din care face parte salariatul. În 

Sindicatul are dreptul al primirea deciziei 
de cercetare pentru a-și putea exercita 
dreptul la apărare. 
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cazul în care salariatul refuză primirea, aceasta va fi 
trimisă prin scrisoare recomandată la domiciliul sau 
reşedinţa acestuia. 

    4. La prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii care erau prezenţi 
sau ar fi trebuit să fie prezenţi în locul şi la data la care a avut loc fapta. 

    4. La prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii 
care erau prezenţi sau ar fi trebuit să fie prezenţi în 
locul şi la data la care a avut loc fapta și este invitat 
un reprezentant la sindicatului al cărui membru 
este salariatul. 

Pentru exercitarea practică a dreptului la 
apărare. 

    5. După prima audiere, comisia de cercetare prealabilă comunică 
concluziile celor audiaţi. 

  

    6. Dacă se consideră că există o abatere disciplinară, comisia de cer-
cetare disciplinară prealabilă comunică celui acuzat acuzaţia care i se 
aduce, copii de pe actele comisiei care stau la baza acuzaţiei şi i se 
acordă un termen de două zile lucrătoare pentru a-şi formula, într-o 
notă explicativă, apărarea în scris şi pentru a prezenta noi probe în 
apărarea sa, inclusiv martori. 

  

    7. După primirea notei explicative, comisia de cercetare disciplinară 
prealabilă dă curs apărărilor salariatului, formulate în scris sau exprima-
te oral în faţa comisiei. 

    7. După primirea notei explicative, comisia de 
cercetare disciplinară prealabilă dă curs apărărilor 
salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în 
faţa comisiei în mod direct, sau prin intermediul 
reprezentatului sindicatului al cărui membru este.  

Dreptul la apărare de către organizația 
sindicală implică această procedură (sime-
trie cu procedura aplicată de avocați în fața 
instanțelor). 

    8. După cercetarea apărărilor salariatului, comisia disciplinară propu-
ne sau nu o sancţiune disciplinară. 

  

    9. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea desfă-
şurării cercetării disciplinare prealabile, fără un motiv obiectiv, dă drep-
tul angajatorului să dispună sancţionarea, fără realizarea cercetării 
disciplinare prealabile. 

  

    10. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să 
formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoa-
nei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe 
care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat ori repre-
zentat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui 
membru este. 
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    11. Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.   

    12. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o deci-
zie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu 
mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

  

    13. Decizia de sancţionare se comunică personal salariatului în cel 
mult 5 zile de la data emiterii ei şi produce efecte de la data comunică-
rii. 

  

    14. Decizia de sancţionare poate fi contestată de către salariat la 
instanţele de judecată competente în termen de 30 de zile calendaristi-
ce de la data comunicării. 

  

 Art. 3 Reprezentantul fiecărui sindicat afiliat la o 
federație sindicală semnatară a prezentului con-
tract colectiv de muncă face parte de drept, în 
calitate de apărător, din comisiile disciplinare în-
sărcinate cu cercetarea unui membru de sindicat. 

Prezența apărătorului trebuie prevăzută în 
momentul constituirii comisiei de cerceta-
re. 

 Art. 4 Prezenta procedură face parte de drept din 
toate Regulamentele interne ale unităților cărora le 
este aplicabil prezentul contract colectiv de muncă. 

 

   

ANEXA 10   

   

LISTA   

cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, conform preve-
derilor H.G. nr. 144/2010 cu modificările şi completările ulterioare, în 

care se aplică contractul colectiv de muncă 

  

   

    Lista unităţilor sanitare prevăzute în această anexă la Contractul co-
lectiv de muncă la nivel de sector al Ministerului Sănătăţii se poate 
completa ca urmare a modificării Anexei 2 la hotărârea de organizare şi 
funcţionare a Ministerului Sănătăţii. 
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    A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 

    I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat: 

    1. Ministerul Sănătăţii; 

    2. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, servicii publice deconcentrate; 

    3. unităţile sanitare publice aflate în subordinea direcţiilor de sănăta-

te publică, inclusiv serviciile judeţene de ambulanţă, respectiv a muni-

cipiului Bucureşti; 

    4. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti; 

    5. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti; 

    6. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. 

Nicolau" Bucureşti; 

    7. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti; 

    8. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti; 

    9. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hema-

topoietice; 

    10. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Bucureşti 

  11. Spitalul Tichileşti (leprozerie) 

  

      
    II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele înche-
iate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate: 

  

Arad   

    1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna   

    Bihor   

    2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix   

    3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei   

    4. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea   

    Braşov   

    5. Sanatoriul de Nevroze Predeal   
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    6. Spitalul General Căi Ferate Braşov   

    Bucureşti   

    7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. 
Dorin Hociotă" 

  

    8. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"   

    9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare   

    10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă 
"Prof. dr. Florin Brătilă" 

  

    11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"   

    12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"   

    13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneoclimatologie 

  

    14. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"   

    15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. 
Iliescu" 

  

    16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. A. 
Rusescu" 

  

    17. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"   

    18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. 
Paulescu" 

  

    19. Institutul Clinic Fundeni   

    20. Spitalul Clinic de Urgenţă   

    21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"   

    22. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar - Arseni"   

    23. Spitalul Universitar de Urgenţă   

    24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi   

    25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"   

    26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M. S. Curie"   

    27. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"   

    28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice   

    29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii 
"Dr. N. Robănescu" 

  

    Buzău   
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    30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca   

    Cluj   

    31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. 
Stăncioiu" 

  

    32. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă"   

    33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal   

    34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca   

    35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. dr. 
Octavian Fodor" Cluj-Napoca 

  

    36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca   

    Constanţa   

    37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia   

    38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie 
Nord 

  

    39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol   

    40. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa   

    Covasna   

    41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" 
Covasna 

  

    Dolj   

    42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova   

    43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare   

    44. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova   

    Galaţi   

    45. Spitalul General Căi Ferate Galaţi   

    Hunedoara   

    46. Spitalul de Psihiatrie Zam   

    Iaşi   

    47. Institutul Regional de Oncologie Iaşi   

    48. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"   

    49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"   

    50. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni 
Grajduri 
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    51. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"   

    52. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi   

    Maramureş   

    53. Spitalul de Recuperare Borşa   

    Mehedinţi   

    54. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin   

    Mureş   

    55. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş   

    56. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant 
Târgu Mureş 

  

   

    Prahova   

    57. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni   

    58. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti   

    Sibiu   

    59. Spitalul General Căi Ferate Sibiu   

    Timiş   

    60. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara   

    61. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara   

    62. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri 
"Cristian Şerban" Buziaş 

  

    63. Spitalul de Psihiatrie Gătaia   

    64. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel   

    65. Institutul Regional de Oncologie Timişoara   

    66. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara   

    Vrancea   

    67. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani   

    68. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni   

    69. Spitalul "N.N. Săveanu" Vidra 
    III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de 
stat: 
    1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti; 
    2. Institutul de Medicină Legală Iaşi; 
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Coordonator echipă experți elaborare propuneri, 

                                                                                                                                                                                                                  Manager 

Rotilă Viorel 

 

    3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca; 
    4. Institutul de Medicină Legală Timişoara; 
    5. Institutul de Medicină Legală Craiova; 
    6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş; 
    7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti. 
    8. Academia de Ştiinţe Medicale 
    B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII: 
    1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti; 

    2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi. 
    C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI 
SĂNĂTĂŢII: 
    1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţiona-
re în Domeniul Sanitar Bucureşti; 
    2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare. 
D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN 
COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII 
    1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 
Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti; 
 

  

   


