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" CU
IJ.

.

•

-CI

,7 ,

"'''F'' v',W''''''

•

.""'-"r~r,". ::.Jj,
L~f

.

INSPEaORATUl TERITORIAl DE MUNCĂ
TlMIŞ

I CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

BIBLIOT ECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "EUGEN TODORA "

TIMIŞOARA

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României , a dispoziţiilor art. 128, 132,
138 şi art. 141 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republieată, cu modificările şi
completări le ulterioare, a Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din
sectorul de activi tate "învăţămâ nt superior", înregistrat la M.C.P.D.S. - D.D.S. sub nr. 503 din
data de 21.06.2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 3 din 7 iulie 2017, în
vigoare la data negocierii prezentului CONTRACT.
PĂRŢILE CONTRACTA TE:

1. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Timişoal'a
2. Sindicatul Bibliotecarilor din Biblioteca Centrală U nivers itară Timişoara
au negociat ş i ho t ărâ t prezentul Contract Colecti v de Muncă Unic la nivel de unitate
Biblioteca Central ă Un i vers itară "Eugen Todoran" Timi şoara.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART.l
Părţile conlractante rec unosc ş i acceptă pe deplin că sunt ega le ş i libe re în negocierea
Contractului Colectiv de Muncă la nivel de wlitate Biblioteea Centrală Universi tară "Eugen
Todoran" şi se ob l igă să respecte prevederile acestuia.
ART.2
( 1) Termenu l angajator desemnează:
- Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran", reprezentată de directorul general.
(2) Termenul unitate, în conformitate cu prevederile art. l lit. k) din Legea di alogu lui
social nr. 62120 11 , repub li cată, În sensul de persoana jurid i că care angajează nemij locit forlă
de muncă, desemnează:
- Bib lioteca Central ă Un ivers i tară "Eugen Todoran".
(3) Termentul Sindicat desemnează Sindicatul Biblio tecari lor din Biblioteca Centrală
Un i vers it ară Tim i şoara, reprezentat prin Preşcdintc ;
(4) Termenul de salariat desemnează persoana fizică care prestează muncă pentru şi
suu autoritatea angajatorului, În schimbul unei remuneraţii den umit e sa lariu, În baza unUl
contract individual ele muncă. Încheiat pe perioadă n edc te nn ina tăldet erminată.
ART.3
( 1) Prezentul co ntrac t, denum it În continuare contract colecti v de mlUlcfl, arc ca scop
şi

promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia
socială a salariaţilor.
(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, determinate conform legii,
drepturile şi obligaţiile părţilor sunt stabilite prin contractele colective de muncă. Angajatorul
are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia În vigoare.
(3) Părţile contractante asigură aplicarea clauzelor prezentului contract colectiv de
muncă, În condiţiile legii.
(4) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, a libertăţii de opinie a
fiecărui salariat conform Constituţiei României, legislaţiei naţionale, precum şi convenţiilor
internaţionale pe care România le-a ratificat.
(5) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul respectă dispozitiile
legale În vigoare privind aplicarea principiului egalitătii de şanse şi de tratament faţă de toţi
salariaţii, fără discriminare.
(6) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de mWlcă adecvate
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate În muncă, precum şi de
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. Angajatorul are obligaţia
de a asigura securitatea, sănătatea şi siguranţa angajaţilor În toate aspectele legate de muncă şi
să evite factori de risc din relaţiile de muncă .
Este interzisă orice formă de hărţuire psihologică (de tip mobbing) sau fizică (de tip
bullying) În mediul academic, precum şi orice comportament care poate conducc la degradare,
umilire sau intimidare şi care poate afecta autonomia şi capacitatea unei persoane de a-şi
Îndeplini În mod firesc responsabilităţile profesionale şi de studiu, ori de a-şi exercita
drepturile.
Prin hărţuire psihologică (de tip mobbing) se Înţelege un conflict emotional cronic, În
care este implicat un angajat care este atacat, stigmatizat de către colegi sau şefi În orice mod,
fie prin glume şi zvonuri, intimidat, umilit, discreditat ori izolat, primeşte mai multe sarcini
decât poate Îndeplini, fie este ridiculizat sau acuzat pe nedrept, iar prin una sau mai multe
dintre aceste acţiuni i se pune În pericol starea emoţională şi viaţa profesională, conduce la o
stare accentuată de stres, scăderea stimei de sine, anxietate. scăderea puterii de muncă,
produce tulburări comportamentale sau alterează echilibrul psihofiziologic.
Prin hărţuire fizică (de tip bullying) se Înţelege un conflict generat de acţiuni agresive
de ordin fizic, În care este implicat un angajat, dacă prin acestea se urmăreşte direct sau
indirect, afectarea modului În care victima acestor agresiuni Îşi Îndeplineşte sarcinile de
serviciu, cauzându-i tulburări grave ori inconveniente de natură să-i diminueze capacitatea de
muncă .

Elementele esenţiale care diferenţiază hărţuirea ps ihologică (mobbingul)/hărţuirea
(bullyingul) faţă de stresul la serviciu pot fi:
- acţiunile negative intenţionate sunt exercitate/susţinute de un grup de persoane;
- aCţiunile de hărţuire au o frecvenţă şi o durată mai mare de şase luni;
- există o relaţie asi metrică de putere Între agresor şi victimă.
Angajatorul se obligă să Înlăture cauzele hărţuirii psihologice (mobbingul)/hărţuirii
fizice (bullyingul), cum sunt:
- factori indivirluali perturbatori semnalaţ.i, dacă sunt factorii care pregătesc terenul;
- deficienţe În managementul resurselor wnane;
- toleranţa faţă de hărţui rea morală şi nerecunoaşterea acesteia ca fiind o problemă;
- dinamica grupurilor din organizaţie;
- schimbările organizatorice rapide;
- nesiguranţa locului de muncă;
- relaţii deficitare Într' I i~~' de muncă;
- tipul sarcinilor d
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- trăsăturile de personalitate;
- stresul organizaţional;
- discriminarea;
- intoleranţa;
- problemele personale.
Angajatul şi angajatorul fac împreună eforturi pentru evitarea situaţiilor conflictuale şi
pentru îmbunătăţirea climatului psihosocialla locul de muncă prin:
- posibilitatea fiecărui angajat de a alege cum îşi realizează sarcinile de muncă;
- reducerea activităţilor monotone şi repetitive;
- furnizarea de informaţii suplimentare privind obiectivele activităţii;
- dezvoltarea capacităţii de conducere;
- evitarea confuzii lor privind rolul şi sarcinile de muncă;
- participarea la consiliere psihologică, când este cazul, a victimei hărţuirii psihologice
(mobbingul)/hărţuirii fizice (bullyingul);
- îmbunătăţirea continuă a relaţiei între colegi;
- cultivarea respectului şi a preţuirii reciproce în relaţiile profesionale.
(7) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru
o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi
condiţiile de remunerare, a oricărei discriminări directe sau indirecte.
(8) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată
egală în raport cu munca prestată, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu
caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
ART.4
(1) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de
muncă, să nu iniţieze şi să nu susţină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii
care ar conduce la diminuarea drepturilor care decurg din legislaţia specifică învăţământului
în vigoare la data înregistrării acestui contract.
(2) Eventualele completări ale prezentului contract colectiv de muncă vor face obiectul
unor noi negocieri, iar rezultatele se vor constitui într-un act adiţional.
ART.S
(1) egocierea contractului colectiv de muncă în Biblioteca Centrală Universitară
"Eugen Todoran" se face de către Sindicatul Bibliotecarilor din Biblioteca Centrală
Universitară Timişoara, din partea angajaţilor.
(2) De clauzele prezentului Contract Colectiv de Muncă beneficiază salarialii din
Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran".
ART. 6
(1) In situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv
de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor face parte, de
drept, din contract.
(2) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens. Dacă nu se realizează
consensul, clauza se interpretează potrivit regulilor dreptului comun. Dacă şi după aceasta
există divergenţe, interpretarea clauzelor se va face în sensul favorabil salariaţilor, în limitele
legii.
ART. 7
Drepturile şi obligaţiile personalului din Biblioteca Centrală Universitară "Eugen
Todoran" sunt reglementate prin Legea educaţiei naţionale 1lI. 1/2011 , şi prin Legea
bibliotecilor 334/2002 republ icate, cu modificările şi completări le ulterioare.

ART.8
Părţile convin să sărbătorească anual în 23 Aprilie - Ziua Bibliotecarului din România,
în 5 octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei , şi în 19 noiembrie - Ziua Naţională a
Cercetătorului , organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice.
dedicate acestui eveniment.
ART.9
în luna septembrie a fiecărui an, semnatarii prezentului contract colectiv de muncă vor
avea o întâlnire a comisiei pari tare. In cadrul acestei şedinţe părţile se vor consulta în vederea
elaborării planului anual de dezvoltare a Biblioteci Centrale Universitare "Eugen Todoran", în
privinţa politicii de personal şi a drepturilor angajaţilor.

CAPITOLUL Il
Încheierea, executar ea, modificarea, suspendarea şi Încetarea contl'actului colectiv de
muncă

ART. lO
(1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de 12 luni şi intră în
vigoare la data înregistrării acestuia la I.T.M. Timiş. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării
contractului colectiv de muncă , în condiţiile stabilite de art. 141 din Lcgea dialogului social
nr. 62/20 II, republicată, o singură dată, cu cel mult 12 luni.
(2) Dacă niciuna dintre părţi nu are iniţiativa renegocierii lui anterior expirării ,
contractul se prelungeşte de drept, în condiţiilc legii.
ART. l1
(1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul
executării lui, ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de
muncă convin acest lucru, în conformitate cu prevederile art. 149 din Legea dialogului social
nr. 62/20 II .
(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă celeilalte părţi , în scris, cu cel puţin
30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierii.
(3) în perioada scursă de la depunerea cererii de modificare şi pe perioada negocierilor
în vederea modificării contractului, angajatorul se obligă să nu iniţiezc şi să nu emită acte
administrative cu caracter normativ care să încalce prevederile prezentului contract colectiv
de muncă.
(4) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se înregistrează la autoritatea
competenlă prin grija angajatorului.
ART. 12
Aplicarea contractului colectiv de muncă poate fi suspendată prin acordul de voinţă al
părţilor sau în caz de forţă majoră.
ART. J3
Prezentul contract colectiv de muncă încetează:
- la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin la prelungirea
aplicării acestuia sau nu operează prelungirea de drept conform art. 10 alin. (2);
- prin acordul părţ i lor;
- la data dizo l vări i, l ichidării angajatorului;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

ART.14
(1) Pentru rezolvarea divergenţelor care apar în aplicarea prevederilor prezentului
Contract, părţile convin să constituie o comisie paritară, împuternicită să interpreteze, să
negocieze şi să modifice clauzele contractului colectiv de muncă.
(2) Hotărâri le comisiilor paritare sunt ob ligatorii pentru părţi şi vor fi aduse la
cunoştinţa salariaţilor prin afişare la sediul/pe site-ul angajatorului. erespectarea hotărâri lor
comISIeI paritare atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, penală, a
persoanei/persoanelor vinovate.
(3) Atribuţiile, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare sunt
stabilite prin Regulamentul cadru anexă la prezentul contract colectiv de muncă.
(4) în cazurile în care comisia paritară nu va soluţiona problemele care apar în
aplicarea prezentului contract în termen de 15 zile de la data întrunirii, părţile contractului au
dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale.
(5) Dreptul organizaţiilor sindicale de a se adresa direct instanţelor de judecată este
garantat după parcurgerea procedurii amiabile a concilierii, prevederile alin. (4) neconstituind
o procedură prealabilă.

ART.lS
(1) Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.
(2) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de
atrage răspunderea părţilor, conform legilor în vigoare.

muncă

CAPITOLVLm
Timpul de

muncă,

timpul de

odihnă şi

protectia

socială

ART.16
(1) Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 de
ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.
(2) Programul normal de lucru este luni - vineri între orele 08 :00 - 16:00, în
funcţie de necesităţi programul poate fi modificat.
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în
contractul colectiv de muncă.
(4)Angajatoru l are ob li gaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţ il or programul de muncă
şi modul de repartizare a acestuia pe z ile, prin afişare la sediul său, la loc vizibil.
(5) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămână , in clusiv ore le suplimentare.

ART.17
(1) Activităţile corespunzătoare pentru personalul din Biblioteca Cent rală Univers itară
"Eugen Todoran" sunt cele prevăzute în fişa postului. Angajatul poate so licita consi lierea
Sindicatului la semnarea fişei postului.
(2)Activităţile de cercetare se includ în fişa postului şi vor fi remunerate conform legii
şi prevederilor contractuale.

ART.18
(1) în funcţie de specificul unităţii, sau al muncii prestate, se poate opta pentru
o repartizare inegală a timpului de muncă.
(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin
Regulamentul intern.
(3) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în
contractul colectiv de muncă.
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(4) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă
modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la sed iul său, la loc vizibil.
ART.19
(1) Salariatii pot fi solicitati să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor, în
conditiile art. 120, alin. (2) din Legea nr. 53/2003 • Codul muncii. Durata maximă legală a
timpului dc muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 48 ore/
săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin exceptie, durata timpului de muncă poate fi prelwlgită peste 40 ore/săptămână,
cu conditia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referintă de şase luni
calendaristice, să nu depăşească 48 ore /săptămână.
(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor UDor calamităti naturale ori a altor
cazuri de forţă majoră, salariatii au obligatia de a presta muncă suplimentară, la solicitarea
angajatorului.
(4) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic
auxil iar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite in următoarele 60 de zile
calendaristice după efectuarea acestora. În cazul in care compensarea muncii suplimentare cu
timp liber corespunzător nu este posibilă în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia,
orele suplimentare se vor plăti cu un spor aplicat la salariul de bază, in situatia in care acestea
sunt reglementate prin acte normative specifice.
(5) Numărul total de ore suplimentare prestate de un salariat nu poate depăşi 360 de
ore anual. în cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este
necesar acordu l Sindicatului.
ART.20
(1) Salariatul care efectuează, timp de o lună zilnic, mWlcă de noapte cel putin 3 ore,
sau salariatul, care efectuează muncă de noapte, in proporţie de cel putin 30% din timpul său
lunar de lucru beneficiază, in conditiile legii, de un spor la salariu de 25% din salariul de bază.
(2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii , munca prestată în intervalul
cuprins intre orele 22.00·6.00.
(3) Salariatii care umlează să desfăşoare cel putin 3 ore de muncă de noapte, sunt
supuşi unui exanlen medical gratuit inainte de inceperea activităţii şi, după aceea, periodic.
(4) Potrivit reglementărilor legale în materie, angajatorii asigură fondurile necesare
efectuării examinări lor medicale prevăzute la alin. (3).
(5) Salariatii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute
ca având legătură cu aceasta pot fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apti.
ART.21
(1) Salariatii Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" au dreptul la o pauză
de masă de 30 dc minute.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte in functie de specificul
fiecărui loc de muncă.
ART.22
Salariatii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului in vârstă de până la
an, 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 orc/zi
potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea in invăţământlin
şi

muncă.

ART.23
(1) Salariatii care au in ingrijire copiii bolnavi in vârstă de până la 7 ani au dreptul la
reducerea programului de lucru cu până la 1/2 normă.
(2) Salariatii care au în întreţinere un copil cu dizabilitatc (gravă sau accentuată) şi
care se ocupă efectiv de ingrijirea acestuia, beneficiază de program de lucru redus la 4 ore
până la im(.l i 1 (dc, către copi l a v' tei de 1Il ani, la solicitarea salariatului, precu i de
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celelalte drepturi prevăzute de legislatia în vigoare privind concediul şi indemnizatia lunară
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completări le ulterioare.
(3) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă cu timp partial beneficiază de
vechimea în muncălînvătământ corespunzătoare unei norme întregi , în conditiile prevăzute de
lege.

ART.24
(1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultatii
prenatale În limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale, confoml
art. 15 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia matemitătii la locurile de muncă .
(2) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. ( 1) sunt obligate să facă dovada că
au efectuat controalele medicale.
(3) în baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini
durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la
reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menrinerea veniturilor salariale,
suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, conform art. 13 din O.U.G. nr.
96/2003 privind protecţia matemităţii la locurile de muncă.

ART.2S
(1) Salariatele, Începând cu luna a V -a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor
fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise În
delegatie, nu vor fi detaşate decât cu acordul lor şi nu vor fi concediate pentru motive care nu
tin de persoana lor.
(2) Salariatele menţionate la alin. (1) beneficiază şi de măsurile de protectie prevăzute
de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia matemitătii la locurile de muncă , aprobată prin Legea
nr. 25/2004, cu modificările şi completări le ulterioare.

ART.26
(1) Salariatii au dreptul, Între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de
12 ore consecutive.
(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă
sâmbăta şi duminica.
(3) în cazul În care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă În zilele de
sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul Bibliotecii se vor stabili
conditiile în care zilele de repaus vor fi acordate În alte zile ale săptămânii. în conditiile legii,
salariatii aflati în această situatie beneficiază de un spor la salariul de bază, în situatia în care
acesta este reglementat prin acte normative specifice.
(4) Sunt zile nelucrătoare:
- zilele de repaus săptămânal;
- I şi 2 ianuarie;
- 24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- prima, a doua zi şi a treia zi de Paşti ;
-1 Mai;
- I Iunie;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sf. Apostol Andrei cel întâi Chemat, Ocrotitorul României;
- I Decem brie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate
astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând
acestora.
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(5) În cazul În care, din motive justificate, salariatii prestează activitate În zi lele
nelucrătoarelzile de sărbătoare legală, aceştia beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi
lucrată În zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală, acordate În următoarele 60 de zile
sau, la cererea salariatului, În anul calendaristic respectiv.
(6) Prevederile legale privind prestarea muncii suplimentare şi a muncii În zilele de
repaus săptămânal sau În zilele de sărbătoare legală de către personalul din sectorul bugetar se
aplică şi personalului din ÎnvăIământ , În măsura În care nu există prevederi speciale.

ART.27
(1) Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege.
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, concediul de odihnă se acordă În
funcţie de vechimea În muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- Între 5 ş i 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zi le lucrătoare .
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de
către Consiliul de administratie Împreună cu Sindicatul şi de către conducătorul
colectivului Împreună cu salariatul În concordantă cu programul de funcţionare al
bibliotecii, până la stărşitu l anului pentru anul următor.
(3) Indemnizatia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază,
sumele compensatorii, indemnizatiile şi sporurile cu caracter permanent - inclusiv cele care nu
sunt incluse În salariu l de bază - pentru perioada respectivă . Indemnizatia de concediu se
acordă sa lariatului cu cel putin 5 zi le Înainte de plecarea În concediul de odihnă, la cererea
salariatului, dacă există disponibilităti financiare din partea angajatorului.
(4) Personalul din Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" beneficiază de
un concediu de odihnă suplimentar de I O zi le lucrătoare, În situatia În care acestea sunt
reglementate prin acte normative specifice.
(5) Salariatii care lucrează În conditii grele, periculoase sau vătămătoare, beneficiază
de concedii de odihnă suplimentare de I O zile lucrătoare, În conditiile legii.
(6) Sărbătorile legale În care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se includ
În durata concediului de odilmă.
(7) La stabi lirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate
temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal,
concediului de acomodare şi concediului pentru Îngrijirea copilului bolnav se consideră
perioade de activitate prestată.
(8) in si tualia În care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de ri sc maternal, concediului de acomodare ori concediul pentru Îngrijirea copilului
bolnava survenit in timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se Întrerupe, urmând
ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a incetat situatia de incapacitate
temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal, concediului de acomodare ori cea de
ingrijire a copilului bolnav, iar, când nu este posibil, urmează ca zilele neefectuate să fie
reprogramate.
(9) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la so li citarea salariatului
in condiJiile legii. Minimum 14 zile de concediu vor fi luat e de sala riati În luna
august.
( 10) Concediul de odihnă se efectuează În fiecare an.
(II) in cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau
parti al, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu
acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat
I , ~ uni Înce~â
n cu anul următor celui În care s-a născut dreptul la
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(12) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este pernlisă numai în
cazul încetării contractului individual de muncă.

ART.28
(1) Salariaţii au dreptul la zi le libere plătite în cazul unor evenimente familiale
deosebite sau în alte situatii, după cum urnlează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a uffilat un curs de
puericultură;

c) căsătoria lillUi copil - 3 zile lucrătoare;
d) decesul soţ ulu i/soţ iei , socrului/soacrei, copilului, părinţilor, bunicilor. fraţilor,
surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în întreţinere - 5 zile lucrătoare;
e) schimbarea locului de muncă, în cadrul institutiei, care necesită schimbarea
domiciliulu i/reşedinţei salariatului - 5 zile lucrătoare;
f) îngrijirea sănătăţii copilului - I zi lucrătoare (pentru familiile cu I copil sau 2 copii),
respectiv 2 zile lucrătoare (pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii), COnfOffil Legii nr.
91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului;
h) donarea de sânge - 2 zile lucratoare.
(2) în situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin
în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după
efectuarea zilelor libere plătite.
(3) Ziua liberă prevăzut ă la alin . (1) lit. g) se acordă la cererea unuia dintre
părinti/reprezentanţi legali ai copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea
medicului de Familie al copilului, din care să rezulte controlul medical efectuat; cererea se
depune cu cel puţin 15 zile luc rătoare înainte de vizita la medic şi este însoţită de o declaratie
pe propria răspundere că, în anul respectiv, celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat
ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. în situatia producerii unui eveniment medical
neprevăzut , părintele are obligaţia de a prezenta actele medicale doveditoare în teffilen de 3
zile lucrătoare de la data producerii evenimentului.

ART.29
( 1) Pentru rezolvarea lillor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 de zile
lucrătoare concediu fără plată, acordate de Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran";
aceste concedii nu afectează vechimea în învăţământ.
(2) Salariaţii care uffilează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se
prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în Biblioteca Centrală Universitară
"Eugen Todoran" au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a
concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoarc pe an calendaristic.
(3) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate deteffilinate, stabilite
prin acordul părţilor.
(4) umărul absenţeior nemotivate care atrag desfacerea disciplin ară a contractului
individual de muncă este de 3 zi le succesive sau 5 zile/an (40 ore/an).
ART.30
( 1) Pe lângă concediul paternal, tatăl are dreptul la un concediu de cel puţin o lună din
perioada totală a concediului pentru creştcrea copilului, în confonnitate cu di spoziţi ile art. II
din o.u.a. nr. 111 /2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu
modificările şi completări le ulterioare. De acest drept beneficiază şi mama, în situaţia în care
tatăl este beneficiarul concediului pentru creşterea copilului.
(2) în cazul decesului părintelui aflat în concediu pentru creşterea şi îngrijirea
erere sa, beneficiază de concediul rămas ncutilizat la data
copilului, celăl alt p' 'nle, la~
decesului .
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CAPITOLUL IV
Salarizarea şi alte drepturi sa lariale

ART.31
(1) Salarizarea personalului se realizează În conformjtate cu dispoziţiile legale În
vigoare.
(2) Părtile contractante convin ca personalul din Biblioteca Centrală Universitară
"Eugen Todoran" să beneficieze, În conditiile legii, de următoarele drepturi:
a) tichete de creşă, În situatia În care acestea sunt reglementate prin acte normative
specifice;
b) salariatii care se pensionează având vechime În Biblioteca Centrală Unjversitară
"Eugen Todoran" mai mare de 1O ani, să primească o diplomă de fidelitate pentru Întreaga
activitate desfăşurată, cu mentiuni personalizate;
c) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" va acorda, În cazul în care nu
sunt asigurate de la bugetul de stat, tichete de masă tuturor salariatilor, din veniturile proprii,
În situatia În care acestea sunt reglementate prin acte normative specifice.
(3) a) Pentru prestarea activitătii În locuri de muncă cu conditii grele, periculoase,
nocive, vătămătoare sau penibile, salariatii beneficiază de un spor la salariul de bază, În
conditiile legii;
b) În caz de deces al unui salariat, moştenitorii legali beneficiază de un ajutor În
cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate din bugetul as igurărilor sociale, În situatia În care
acestea sunt reglementate prin acte normative specifice.
c) În caz de deces al unui membru de familie se acordă un ajutor de deces conform
prevederilor legale.
(4) în proiectul de buget, respectiv fila de buget a Bibliotecii Centrale Universitare
"Eugen Todoran" se vor evidentia sumele necesare plătii drepturilor băneşti care se cuvin
personalului acesteia. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" este obligată să
ca lculeze şi să transmită ordonatorilor principali de credite sumele necesare pentru plata
drepturilor sa lariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti detinitive, potrivit legii .
(5) a) Drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc lunar, până la data stabilită
legal, pentru luna precedentă.
b) Persoanele care se fac vinovate de Întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult
de 3 zile lucrătoare, precum şi cele care refuză să calculeze sumele stabilite prin hotărâri
judecătoreşti definitive răspund disciplinar potrivit legislatiei În vigoare.
ART.32
(1) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" va acorda personalului din
venituri proprii, şi alte sporuri, indemnizatii şi drepturi salariale suplimentare, in conditiile
legii.
(2) in cazul În care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale Între limite
minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective În
comisia paritară a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" care se vor aproba de
către Consiliul de Administratie.
ART.33

(4) Salariile se plătesc înaintea
conform art. 161 din Codul muncii.

ART.34
(1) Salariul este

confidenţial,

oricăror

altor

angajatorul având

obligaţii băneşti

obligaţia

de a lua

ale angajatorului,

măsurile

necesare

pentru asigurarea confidenţialităţii.
(2) In vederea executării obligaţiilor prevăzute la alin . (1) angajatorul va înmâna lunar,
în mod individual , un înscris din care să reiasă drepturile salariale cuvenite pe luna respectivă
şi modalitatea de calcul a acestora.
(3) Toate autorită\ilc şi institu\iile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor
publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30
septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile
sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice,
cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de
încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b) tipul , baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporuri lor, compensaţiilor,
adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a
acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă
lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă
lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a
acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală
a acestora.

CAPITOLUL V
Sănătatea şi securitatea în

muncă

ART.3S
( 1)

Păr\ile

instituţionalizat

se ob li gă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului
prin legislatia în vigoare, în vederea anleliorării permanente n condiţiilor de

muncă.

sunt de acord că nicio măsură de protecţie a lucrătorilor ÎIl procesul muncii
nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată În mod conştient de către salariaţi
şi angaja tor.
(3) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea,
testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de sănătate ş i
securitate În muncă .
(4) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii ,
acesta va fi instruit şi testat cu privire la riscurile pe care le presupune noul său loc de muncă
şi la normele privind sănătatea şi securitatea în muncă, pe care este obligat să le cunoască şi să
le respecte în procesul muncii.
(5) In cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări care impun aplicarea unor
noi norme de sănăta te şi securitate în muncă, salariatii vor fi instruiţi în conformitate Cll noile
norme.
(2)

Părţile

ART.36
(1) Locurile de muncă se clasifică În locuri de muncă care au condiţii normale,
deosebite şi speciale, confornl Legi i nr. 263/20 I O privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Locurile de muncă carc au condiţii deosebite sunt stabilite În confonnitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.014/2015 privind metodologia de reÎnnoire a avizelor de
Încadrare a locurilor de muncă În condiţii deosebite, cu modificările şi completări le ulterioare.
(3) Locurile de muncă care au condiţii speciale sunt stabilite În conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.284/20 II privind stabilirea procedurii de reevaluare a
locurilor de muncă care au condiţii speciale prevăzute de ari. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ş i completări le ulterioare,
conform Regulamentului În vigoare.

ART.37
Pentru prestarea act i vităţii În locuri de muncă cu condiţ ii grele, periculoase, nocive,
vătămătoare, penibile sau altele asemenea, salariaţii beneficiază, după caz, În condiţiile legii,
de: sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie specifică,
echipamente şi materiale de protecţie gratuite.

ART.38
( 1) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protecţie, instruirea şi
testarea salariaţ ilor cu privire la normele de sănătate şi securitate a muncii . în acest scop,
conducerea Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" va prevcdea În proiectele de
buget sumele necesare pentru achizi ţ i onarea echipamentelor de protecţie, protecţia colectivă
fiind prioritară.
(2) (a) La cererea Sindicatului, angajatorul va face dovada solic itării sumelor necesare
pentru achiziţionarea echipamentului.
(b) Angajaţii slmt obligaţi să poarte echipamentul de protecţie aşa cum au fost instruiţi
şi de fiecare dată când si tuaţia o impune.
(c) Angajaţi i sunt obligaţi să folosească materialele igicnico-sanitare puse la dispoziţie
de către an~ajator, aşa cum au fost in struiţi , şi de fiecare data când situaţia o impune.
(3) In toate cazurilc În care, În afara echipamentului prevăzut de lege, angajatorul cere
o anumită vestimentaţ i e specială ca echipament de lucru, contravaloarea acestuia se suportă
de că tre acesta din venituri proprii.
(4) încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la sănătatea şi securitatea În muncă atrage
răspunderea disciplinară, administrativă, patrimonială, civ il ă sau penal ă, după caz, potrivit
Legii securităţii şi sănătăţii În muncă nr. 3 1912006. Nerespectarea obligaţiilor ce revine
angajatorului privind protecţia salariatilor În procesul muncii constituie contravenţie sau
infracţiune, după caz, conform legii şi normelor În vigoare.
(5) Angajatorul are ob li gaţia să supună controlului medical anual Întregul personal
angajat, asigurând fondurile necesare pentru efectuarea anuală a unui set de analize medicale,
.
specifice fişei postului, În condiţiile prevăzute de legislaţia muncii.

ART.39
(1) La nivelul Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" se va constitui un
comitet de securitate şi sănătate În muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor În
elaborarea şi aplicarea deciziilor În domeniul sănătăţii ş i securităţii În muncă. Modalitatea de
constituire a acestuia ş i timpul de muncă afectat act i vităţii În comitetul de securitate şi
sănă tate În muncă - considerat timp efectiv lucrat - vor fi stabilite de angajator.
(2) Instruirea angajaţilor în domeniul securităţ ii şi sănăt ăţii muncii se reali zează de
angajator periodic, prin m odalităţi specifice, stabilite de comun acord de către acesta cu
comitetul de sec II"W.~ . sănătate Î nuncă şi reprezentanţii Sindicatului.
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(3) Instruirea este obligatorie pentru noii angajaţi, pentru cei care îşi schimbă locul,
felul muncii sau condiţiile de muncă, pentru cei care îşi reiau activitatea după o întrerupere
mai mare de 6 luni, precum şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
(4) Organizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă este cuprinsă
în regulamentul intern care se vor aduce la cunoştinţa salariaţilor prin comunicare şi instruire
directă de către angajator, precum şiprin afişare la sediul instituţiei.
(5) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă
şi boli profesionale.
ART.40
În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţ ii la locurile
de muncă, părţile semnatare ale prezentului contract convin asupra următoarelor standarde
minime:
- păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de mUllcă de către angajaţi;
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;
- asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic
prevăzuţi de lege, aerisire, igienizare periodică, reparaţii - în spaţiile în care se desfăşoară
procesul instructiv-educativ, laboratoare, ateliere, birouri etc.;
- diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor iritante sau/şi poluante.
ART.41
(1) Angajatorul va organiza la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie
examinarea medicală a salari aţi lor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru
prestarea activi tăţii pentru care au fost încadraţi. Examinarea medicală este gratuită pentru
salariaţi, angajatorul asigurând Plin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului
medical.
(2) Examinarea medicală are ca scop ş i prevenirea îmbolnăviri lor profesionale,
concluziile examinării conducând la adoptarca măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă .
(3) Refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta la examinarea medicală, la
solicitarea angajatorului, constituie abatere disciplinară gravă .
ART.42
Angajatorii au obligaţia să pună la dispoziţie şi să aSigure accesul salariaţilor la
serviciul medical de medicină a muncii.
ART.43
( 1) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" nu va refuza încadrarea sau
menţinerea în funcţie a persoanelor cu handicap fizic sau neuromotor, în cazul în care acestea
sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
(2) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" va asigura, cu acordul
Sindicatului, trecerea salariaţilor care au recomandare medicală în alte locuri de muncă, cu
prioritate pe posturi vacante, şi după caz, recalificarea profesională a acestora.
(3) Indcmnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă generată de boli profesionale
sau accidente dc muncă este suportată potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind conced iile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completărilc ulterioare.
ART.44
Biblioteca Central ă Universitară "Eugen Todoran" poate sprijini Sindicatul pentru
organizarea unor evenimente.

CAPITOLUL VI
Contl'actul individual de

muncă

ART.45

(1) În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi salariatului, angajarea
se face prin încheierea contractului individual de muncă.
(2) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte
individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea,
confonn legii.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. 2 situaţiile în care, prin lege, sunt prevăzute
incompatibilităli pentru cumulul de funcţii .

ART.46

(1) încheierea contractului ind ividual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de
lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul
aptitudinilor şi competenţei profesionale.
(2) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierca valabilă
a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(3) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor,
în condiţiile art. 57(2) din Codul muncii.
(4) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită conform art. 57
alin.(3) din Codul muncii.
(5) În situaţ ia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau
obligaţ ii pentru sal ari aţi , care contravin unor norme legale imperative sau contractelor
colective de muncă apl icabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau
convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri , conform art. 57 alin.(4) din
Codul muncii.
(6) Constatarea nu lit ăţii şi stabi lirea, potrivit legii , a efectelor acesteia, sc poate face
prin acordul părţilor, conform art. 57 alin.(6) Codu l muncii .
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească,
confonn art. 57 alin. (7) din Codul muncii.

ART.47
(1) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii
activi tăţii, să înmâneze salariatu lui un exemplar din contractul individual de muncă.
(2) Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă.
Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, la negociere poate
participa, un lider de sindicat.

ART.48

(1) Tn Biblioteca Centrală Un iversitară "Eugen Todoran", contractele individuale de
muncă se încheie între angajator ş i salari aţi.
(2) Contractele individuale de muncă se încheie prin grija şi pe cheltuiala
angajatorului.
(3) La solici tarea scri să a salariatului, organizaţia sindicală din care face parte acesta
poate acorda asistenţă la încheierea/modificarea contractului individual de muncă.

ART.49

ART.50
(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul
are obligaţia, sub sancţiunea prevăzută de art. 19 din Codul muncii, de a informa persoana
care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care
intenţionează să le Înscrie În contract sau să le modifice.

ART.5I
(1) Posturile vacante sau temporar vacante care nu au putut fi ocupate, În conditiile
legii, pot fi ocupate În regim de cumul, prin concurs sau examen, conform Legii privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(2) in situatia În care nu există posturi vacante sau temporar vacante, promovarea
persoanelor Încadrate cu contract individual de muncă În grade sau trepte profesionale se face
prin transformarea postului din statul de funcţii În care acestea sunt Încadrate Într-unul de
nivel imediat superior, potrivit dispozitiilor H.G. nr. 286/20 Il pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare În
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice.
(3) In situaţiile prevăzute la alin. (1), la Încheierea contractului individual de muncă,
salariatul va fi asistat, la cerere, de reprezentantul desemnat al Sindicatului, pentru membrii de
sindicat.

ART.52
Drepturile şi obligatiile privind relaţiile de muncă dintre angajator
stabilite În cadrul prezentului contract colectiv de muncă.

şi

salariat sunt

ART.53
Salariaţii nu pot renunta la drcpturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzactie
prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea
acestor drepturi este lovită de nulitate.

ART.54
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Refuzul salariatului de a accepta o modificare referitoare la felul muncii, locul de
muncă sau la drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului să procedeze la desfacerea
unilaterală a contractului individual de muncă pentru acest motiv.
(3) În mod exceptional, modificarea unilaterală a contractului este posibilă numai În
cazurile şi În condiţiile prevăzute de lege.
(4) 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.
(5) Orice modificare a unuia dintre elemente, În timpul executării contractului
individual de muncă impune Încheicrea unui act adiţional la contract, anterior producerii
modificării, cu excepţia situaţiilor În care o asemenea modificare este prevăzută În mod
expres de lege sau În contractul colectiv de muncă aplicabil.
(6) în cazul În care contractul individual de muncă este modificat prin acordul părţilor,
actul ad itional se'~' dată cu acordul dc vointă al părţilor.
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(7) Dacă cont'ractul individual de muncă este modificat unilateral de către angajator,
actul aditional se încheie în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştintă, în scris,
salariatului.
(8) Actul adiţional nu se încheie în situatia în care modificarea contractului individual
de muncă rezultă din lege (de exemplu: acordarea indexărilor, majorărilor salariale etc.).
ART.55
(1) Delegarea sau detaşarea salariatilor se face în cond iţiil e stabilite de Codul muncii,
precum şi de prezentul contract colectiv de muncă astfel:
a) angajatorul are obligatia de a consulta sindicatul semnatar al prezentului contract şi
salariatul, în legătură cu intenlia de detaşare a oricărui salariat care face parte din respectivul
sindicat, în altă unitate;
b) în situatia în care un membru de sindicat refuză detaşarea dispusă, acesta are dreptul de a
solicita sprijinul organizatiei sindicale din care face parte pentru a-I sustine în fata
angajatorului;
c) pe perioada detaşării, salariatul are dreptul să primească din partea angajatorului la care s-a
dispus detaşarea, contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare, conform art. 46
alin. (4) şi art. 47 din Codul muncii o indemnizaţie de delegare, conform prevederilor legale
în vigoare, în baza art. 44 alin. (2) din Codul muncii;
d) pe perioada detaşării, salariatul păstrează calitatea de membru al sindicatului din care făcea
parte înainte de detaşare, cu toate drepturile şi obligatiile corelative;
(2) Pentru prelungirea perioadei de delegare a unui salariat, membru de sindicat,
angajatorul va solicita acordul salariatului .
ART.56
(1) Contractu l individual de muncă se poate suspenda în cazurile expres prevăzute de
legislatia muncii.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării
muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angaja tor.
(3) Pe durata suspendări i , pot continua să existe şi alte drepturi şi obligatii ale părţilor
stabilite conform prezentului contract colectiv de muncă sau contractelor individuale de
muncă.

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte
imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept care
rezultă din calitatea sa de salariat.
ART.57
(1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului, salariaţii beneficiază de
o indemnizatie plătită din fondul de salarii de cel putin 75% din salariu l de bază al locului ue
muncă ocupatlfunqiei îndeplinite, la care se adaugă toate sporurile, indemnizatiile care se
includ în salariul de bază.
(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariatii se vor ana la
dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.
(3) În situatia în eare angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, partial sau
total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor
salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
ART.58

ART. S9
(1) Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională,
rasă, culoare, etnie, religie, optiune politică, origine socială, handicap, situatie sau
responsabilitate familială, apartenentă ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în conditiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
(2) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusă:
a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical;
b) pe durata concediului pentru carantină;
c) pe durata în care salariala este însărcinată , 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 şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata concediului de acomodare în caz de adopţie;
h) pe durata efectuării concediului de odihnă;
i) pe durata suspendării contractului individual de muncă.
ART.60
(1) Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din iniţiativa angajatorului în
cazurile în care, prin lege au fost prevăzute asemenea interdictii.
(2) Incetarea contractului individual de muncă din motive neimputabile salariatilor
este detenninată de desfiintarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultătilor
economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activitătii . Desfiintarea trebuie să
fie efectivă, cu o cauză reală şi serioasă.
(3) Desfăşurarea activitătii sindicale, precum şi apm1enenta la Sindicat nu pot constitui
motive pentru desfacerea contractului individual de muncă.
ART.61
Contractul individual de muncă nu poate fi desfăcut din initiativa angajatorului în
niciunul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, fără consultarea
Sindicatului în ceea ce priveşte protecţia socială a salariatilor, cu respectarea legislatiei în
vigoare.
ART.62
(1) In cazul concedierii unui membru de sindicat pentru motive care nu tin de persoana
salariatului, angajatorul va notifica, în scris, intenţia de concediere sindicatului din care face
parte salariatul, înainte de emiterea deciziei de încetare.
(2) In situatia în care salariatul este declarant inapt profesional din motive medicale,
angajatorul îi va asigura, în limita posibilitătilor, un alt loc de muncă. Angajatorul care nu
dispune de locuri de mWlcă vacante, precum şi în cazul salarialilor concediati pentru motive
care nu lin de persoana acestora, angajatorul va înştiinta agenlia locală de ocupare a forţei de
muncă.

ART.63

( 1) în toate situaţii le În care, anterior concedierii, angajatorul este obligat să acorde un

termen de preaviz, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. Termenul de preaviz îneepe
să curgă de la data comunică rii în scris salariat ului a cauzei care determină concedierea.
(2) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze jumătate din timpul
efectiv al programului de lucru zilnic pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ea aceasta să ~
afecteze sa lari
Dlee~; te drepturi care li se cuvin.
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(3) Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de
nulitate absolu tă.
ART.64
în cazul În care măsura ar afecta un salariat care a urmat o formă de calificare sau
perfecţionare profesională şi a Încheiat cu instituţia un act adiţional la contractul individual de
muncă, prin care s-a obligat să presteze activitate În favoarea angajatorului o anumită
perioadă de timp, angajatorul nu-i va pretinde acestuia despăgubiri şi nici nu-I va putea obliga
la suportarea cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada
nelucrată până la Împlini rea termenului prevăzut În actul adiţional.
ART.65
Dacă Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" Îşi extinde sau Îşi reia
activitatea Într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii de concediere (individuală sau
colectivă) pentru motive neimputabile salarialilor, are obligaţia de a Înştiinţa În scris
Sindicatul.
ART.66
(1) Salariaţii au dreptul de a demisiona, notificând În scris angajatorul despre această
situaţie, fără a fi obligati să-şi motiveze demisia. Contractul individual de muncă Încetează de
la data Împlinirii termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare, pentru salariaţii cu funcţii de
execuţie şi, respectiv, 45 de zile lucrătoare, pentru salariaţii cu functii de conducere, cu
excepţia situaţii l or În care angajatorul şi angajatul cad de acord asupra unui termen de preaviz
mai scurt.
(2) în cazul În care angajatorul refuză Înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a
face dovada acesteia prin orice mijloc de probă.
(3) Salariatul are dreptul de a demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu Îşi
Îndep lineşte ob li gaţi ile asumate prin contractul individual de muncă şi prin contractul colectiv
de muncă.
ART.67
Orice Încă l care a drepturilor angajaţilor privind Încheierea, exccutarea şi Încetarea
contractului individual de muncă atrage după sine răspunderea persoanelor vinovate.
ART.68
Litigiile dintre angajaţi şi angajatori În legătură cu Încheierea, executarea şi Încetarea
contractului de muncă sunt litigii de muncă şi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti
sau alte organe expres prevăzute de lege.
ART.69
Termenul de sesizare a organelor de soluţio nare a litigii lor de muncă este de 30 de zile
de la data comunicării În scris a deciziei, În cazu l în care legea prevede necesitatea unei
comunicări, iar În celelalte cazuri de la data când angajatu l a luat cunoştinţă de măsura sau
Împrejurarea care a determinat litigiul.
CAPITOL UL VII
Formarea

profes ional ă

AUT.70
(1) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" se obligă să asigure sa l ariaţi l or
accesul periodic la formarea profesională.
(2) Formarea profesională a sa l ariaţilor se poate rcaliza prin următoarele forme :
a) participarea la cursuri organizate de asociaţ ii le profesionale sau de furnizorii de servicii de
formare profesională din ţară şi din stră inăta te;
b) stagi i de adapta _Rrofesi o na l ă la cer' lţ e l e postului ş i ale locului de lIlun că;
c) stagii de p .' "Şi e, ecializarc tară şi În străină tate;
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d) fonnare individualizată;
e) stagii de perfectionare organizate de organizatii le sindicale reprezentative;
t) alte fonne de pregătire convenite între angajator şi salariat.
(3) Fonnarea profesională se face potrivit prevederilor Legii bibliotecilor, republicate
si a altor nonne legislative in vigoare.
(4) Fonnarea profesională poate cuprinde şi teme din domeniul relatiilor de mUllcă
convenite de angajator şi Sindicat.
ART. 71
(1) Angajatorul se obligă să elaboreze anual planuri de formare profesională pentru
toate categoriile de salariati, după consultarea indicatului.
(2) Planurile de formare profesională fac parte integrantă din contractul colectiv de
muncă încheiat la nivelul institutiei .
(3) Planurile de formare profesională vor fi aduse la cunoştinţa salariatilor în tennen
de 15 zi le de la adoptarea lor, prin afişare la sediul institutiei şi pe site-ul web al institutiei.
ART. 72
Angajatorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariatilor la
cursurile şi stagiile de fonnare profesională iniţiate de către acesta, în conditiile legii.
ART.73
(1) Salariatii care participă la stagii sau cursuri de formare profesională, care presupun
scoaterea parţială sau totală din activitate, beneficiază de drepturile salariale prevăzute de art.
197 din Codul muncii şi le revin obligatiile prevăzute de art. 198 din Codul muncii.
(2) în cazul scoaterii totale din activitate, contractul individual de muncă al salariatului
se suspendă, acesta beneficiind, pe perioada cursurilor/stagiilor de fonnare profesională, de
toate drepturile salariale care i se cuvin.
(3) Perioada cât salariatii participă la cursuri/stagii de formare profesională, cu
scoaterea partialăltotală din activitate, constituie vechime în muncălîn învătământ.
(4) Angajatul care doreşte să urmeze un curs organizat de angajator poate beneficia de
o reducere din taxa dc şcolarizare. Cuantumul reducerii este propus de Sindicat, avizat de
consiliul de administraţie şi aprobat de conducere.
(5) Angajatul care a beneficiat de Ull curs de formare/calificare/perfectionare plătit de
către angajator are obligatia de a rămâne în institutie pentru perioada de timp prevăzută în
actul adiţional încheiat la Contractul individual de muncă .
ART. 74
(1) Salariatii beneficiază de concedii pentru formare profesională, confoml art. 154 158 din Codul muncii.
(2) în cazul În care angajatorul nu şi-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la fonnare profesională in conditiile prevăzute de lege, salariatul are
dreptul la un concediu pentru fonnare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile
lucrătoare sau de până la 80 de ore. Salariatul care a beneficiat de prevederile acestui alineat
are obligatia de a face dovada participării şi absolvirii acestor cursuri de fonnare profesională .
(3) Prevederile an. 152 şi art. 153 din Codul muncii sunt aplicabile.
ART.75
Angajatorul se obligă să consulte Sindicatul în situaţia încheierii contractelor de
adaptare profesională.
ART.76

ri nsă

intre 1 ianuarie - 31 decembrie.

(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizează de către evaluator,
respectiv de către şeful ierarhic superior, în conditiile legii.
(4) Evaluarea pe rformanţelor profesionale individuale se real i zează prin raportarea
criteriilor de performantă, stabilite conform legii, la gradul de îndeplinire a obiectivelor
individuale prevăzute pentru perioada evaluată, prin notarea criteriilor şi stabilire a
calificativului.
(5) Rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale, precum şi unele
concluzii, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat de către cel care realizează evaluarea,
acesta având obligatia de a consemna în raportul de evaluare punctul de vedere al celui
evaluat (în cazul în care între evaluator şi evaluat există diferenţe de opinie pe care
evaluatorul nu şi le însuşeşte) .
ART.77
(1) erviciul resurse umane va gestiona procesul de evaluare a performanţelor
profesionale individuale.
(2) Contestaţiile referitoare la calificativele acordate cu ocazia evaluării
performanţelor profesionale individuale se formulează în termen de cinci zile de la luarea la
cunoştinţă de către salariatul evaluat.
(3) Contestaţiile se adresează angajatorului sau, dacă este cazul, instanţei de judecată
competente.
(4) Angajatorul va soluţiona contestaţiile în zece zile calendaristice, comunicând
rezultatul salariatului.
(5) Angajatorul poate consulta comisia paritară.
(6) Salariatul nemultumit de modul de soluţionare a contestaţiei fonnulate se poate
adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile art. 268 din Codul muncii.
CAP ITOLUL vm
Alte prevederi în l egăt ură cu drepturile ş i ob ligatiile

părţi l or

ART.78
(1) în Consiliul de Administraţie vor fi prezenţi ca invitaţi la şedinţă, reprezentanţii
Sindicatului, atunci când ordinea de zi cuprinde probleme legate de personal.
(2) înştiinţarea Sindicatului privind întrunirea comisiei pari tare, consiliului de
administraţie, comisiei de etică şi disciplină, se face cu cel putin 72 de ore înaintea şedinţei ,
comunicând ordinea de zi şi documentele care vor fi discutate.
(3) Hotărâri le Consiliului de Administraţie, ce vizează problemele lcgate de personal,
vor fi aduse la cunoştinţă salariatilor prin grija angajatorului.
AR T . 79
Pentru fundamentarea actiunilor prevăzute la art. 28 din Legca dialogului social nr.
6212011 republicată, angajatorul va pune la dispoziţia Sindicatului accesul la inlormaţiile şi
documentele solicitate în scris de aceştia, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a pilstra
confidenţialitatea datelor care le-au fost transmise cu acest caracter.
AR T. 80
(1) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" asigură gratuit, în incintă,
pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi mobilierul necesare, acces la echipamentul de birotică
(fax, copiator şi altele cu caracter administrativ), precum şi suportul tehnic pentru informarea
curentă a membrilor de sindicat, în reţeaua Intranet a unităţii.
(2) Baza materia l ă, proprietatea Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran", va
putea fi folosită, fără plată, p~ntru
ac . ni organizate de Sindicat.
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ART.81
(1) La cererea Sindicatului şi cu acordul scris al membrilor de sindicat, conducerea
Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" va accepta încasarea cotizaţiei membrilor
de sindicat pe stat de plată, de către persoanele care au sarcini de serviciu privind plata
salariilor. Sumele reţinute, aferente cotizaţiilor sindicale, vor fi virate în contul Sindicatului.
(2) Cotizaţia plătită de membrii Sindicatului în cuantum de maximum 1% din venitul
brut realizat este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.

ART. 82
Angajatorul recunoaşte dreptul reprezentanţilor Sindicatului de a unnări la locul de
modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractele colective
de muncă şi în contractele individuale de muncă.
muncă

ART.83
(1) Angajatorul şi Sindicatul îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărâri le proprii
privind problemele importante din domeniul relaţiilor de muncă.
(2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică şi sunt obligatorii
pentru angajator, sindicat şi angajaţi.
(3) Pentru reprezentanţii Sindicatului, participant în comisiile care funcţionează la
nivelul ministerelor, angajatorul se obligă să aprobe participarea acestora la şedinţele
comisiilor, fără afectarea drepturilor salariale.
(4) a) Membrilor organelor de conducere ale Sindicatului li se asigură protecţia legii
contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor.
b) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de conducere ale
Sindicatului, cu măsura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de măsuri disciplinare pentru
motive ce ţin de exercitarea drepturilor sindicale, vor constitui motivul declanşării plângerii
penale împotriva angajatorului şi acţiunii civile în instanţa judecătorească competentă.
c) Angajatorul va dispune măsuri disciplinare confonn legii , împotriva celor care
practică intimidarea membrilor de sindicat, adoptând măsuri lega le cu respectarea di spoz iţiilor
art. 217 şi 218 din Legea dialogului social , republicată , nr. 62/2011 şi ale art. 247 din Codul
muncii .
(5) a) Reprezentanlii si ndicatului Bibliotecii Centrale Universi tare "Eugen Todoran",
pot beneficia de zile libere, în vederea participării la activităţi sindicale.
b) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de Sindicatul afiliat la
F. .S. Alma Mater de a susţ ine şi de a participa neîngrăd it la acţi uni sindicale, potrivit
prevederi lor legale.
c) Angajatorul se obligă să ia măsuri disciplinare, cu respectarea art. 247(2) din Codul
muncii împotriva celor care încearcă sau împiedică exercitarea dreptului de participare a
salariaţilor la acţiuni sindicale, organizate în condiţiile legii.

ART. 84
F.N.S. Alma Mater recunoaşte dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile legii,
sau patrimonială a sa lariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea
nonnelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
răs pund e rea disciplinară

ART. 8S
(1) Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" şi Sindicatul Bibliotecarilor din
Biblioteca Centrală Universitară Timişonra se recunosc drept parteneri de dialog social
permanent.
(2) Părţ i le semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă şi cele semnatare ale
contractelor colective de muncă încheiate la nivel tcritorial se obligă să asigure un climat
normal de muncă în Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" cu respectarea
prevederi lor lega le, a contractelor colective de muncă la toate nivelurile, a regulamentelor
interne, prec
.
repturi lor ş i i~reselor membrilor de sindicat.
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(3) Ca umlare a participării la activitatea de dialog social , monitorizare ş i evaluare a
sindicale, personalul din Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran",
poate fi degrevat total sau parlial de nomla de activitate, conform prevederilor legale.
ART.86
Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor
care sunt stabilite prin contractul colectiv.
ART.87
(1) Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse de acord cu cele ale
prezentului contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a
acestuia.
(2) Angajatorii vor încheia contracte individuale de muncă numai pentru salariaţii nouangajali.
ART.88
(1) Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator cu consultarea Sindicatului,
conform legii.
(2) Sindicatul participă , prin reprezentanţii legali , la elaborarea Strategiei de
dezvoltare a institutiei cu propuneri vizând activitatea profesională, economică, culturală şi
componenţei

soc ială.

ART.89
Prezentul contract colectiv de muncă va fi adus la
afişare/postare pe site I Intranet, prin grija angajatorului.
ART.90
Incheiat astăzi 12.02.20 18, în 3 exemplare originale.
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ANEXA I
REGULAMENT
privind organizarea ş i fun cţio n area comisiilor parita r e
Comisiile pari tare, la orice nivel, vor fi compuse dintr-un număr egal de reprezentanţi
ai angajatorului şi ai sindicatului afiliat la F. .S. Alma Mater, desemnaţi de fiecare parte în
termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă.
Comisia paritară este împuternicită să analizeze şi să rezolve totalitatea problemelor ce
apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, la solicitarea uneia dintre părţi .
Comisia se vor întruni la cererea oricărei părţi, în termen de cel mult cinci (5) zile
lucrătoare de la înregistrarea cererii. Comisia paritară funcţionează valabil în prezenţa a cel
puţin 3/4 din totalul membrilor şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi .
Timpul de muneă afectat activităţii comisiei pari tare se recunoaşte ca timp de lucru
efectiv prestat.
Comisia va fi prezidată, alternativ, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în
şedinţa respectivă .

Hotărârea adoptată

potrivit punctelor 2 şi 3 este obligatorie pentru părţile contractante.
ecretariatul com isiilor va fi asigurat de angajator, care are în sarcină cheltuielile de

biro t ică.

Prin grija secretariatului comisiei paritare, le vor fi puse la dispoziţie sindicatelor copii
ale proceselor-verbale şi ale hotârârilor adoptate.
Procesele-verbale ale com isiilor paritare vor fi puse la dispoziţia sindicatelor într-un
termen maxim de 7 zi le l ucrătoare de la adoptare.
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