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COMUNICAT 
(07.02.2019) 

 SLN comunica membrilor sai de sindicat forma finala a urmatoarelor articole si anexe ce au fost  agreate in luna februarie 2019 in cadrul 
sedintelor de negociere a contractului colectiv de munca la nivel de unitate. Celelalte articole si anexe, cuprinse in propunerile comune de modificare a 
CCM se vor rediscuta in cadrul urmatoarelor sedinte de negociere. Mentiune: modificarile, completarile sau reformularile sunt de culoare rosie. 
Vom reveni periodic cu informatii despre stadiul negocierilor contractului colectiv de munca. 

 Art. 2  – modificare  lit.  g), h), reformulare lit. i) si completare cu lit. j) 
Prezentul Contract Colectiv de Munca stabileste in principal drepturile minime garantate tuturor salariatilor societatii si obligatiile aferente cu privire 
la: 
a) Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea Contractului Individual de Munca; 
b) Timpul de munca si odihna; 
c) Conditii de munca si de securitate si sanatate in munca; 
d) Salarizarea si alte drepturi salariale; 
e) Protectia sociala; 
f) Formarea profesionala; 
g) Drepturile si obligatiile generale ale salariatilor; 
h) Drepturile si obligatii generale ale angajatorului; 
i) Libertatea sindicala si facilitati acordate sindicatului; 
j) Raspunderea patrimoniala si disciplinara, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. 

 Art. 24 – Angajarea si incadrarea personalului –modificare  alin. (1) si reformulare alin. (4) si (5)  
(1) Angajarea se face in conditiile precizate in contractul colectiv de munca, numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale in urma 
interviului, a probei practice prealabile si a rezultatelor testelor psihometrice, dupa caz. 
(2) [...] ; (3) [...] 
(4)   Absolventii de invatamant, care se angajeaza pentru prima data in profesia dobandita vor fi salarizati ca debutanti pe prima grila de salarizare. 
(5)   Incadrarea candidatilor cu experienta profesionala se va face corespunzator, tinand cont de vechimea in munca, de rezultatele interviului, a probei 
practice si a rezultatelor testelor psihometrice in conformitate cu pocesul de recrutare si salarizare. 
(6) [...]; (7) [...] 

 Art. 26 – reformulare  
(1) Ocuparea posturilor vacante se realizeaza in cadrul procesului de recrutare prin interviu, testare practica a abilitatilor profesionale si, dupa caz, 
prin evaluare a personalitatii cu ajutorul testelor psihometrice. In masura in care la nivelul companiei sunt identificati candidati corespunzatori 
profilului postului vacant, acestia pot ocupa posturile respective in conditiile respectarii etapelor de recrutare. 
(2) Reprezentantul sindicatului poate participa la interviul de angajare cu statut de observator. 

 Art. 59 –completare  alin. 1) si reformulare alin. 4) 
(1) La activitatile de exploatare, instalatii energetice (centrala termica, statii de conexiuni, statie compresoare, stocatoare gaze termice), debitare tabla 
si profile, fasonare tabla si profile, sablare automata, statii pompe doc, si Departamentul Monitorizare video se poate organiza lucrul in ture (12 ore 
lucrate cu 24 sau 48 ore libere). Durata maxima a timpului de lucru nu poate depasi 12 ore consecutiv. Perioada de repaus intre doua zile de munca nu 
poate fi mai mica de 12 ore consecutive.  

(2) [...] 

(3) – rediscutare 

(4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamânal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile 
calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului, astfel incat fiecare salariat sa beneficieze cel putin o data pe 
luna de repaus saptamanal succesiv in zilele de sambata si duminica sau cumulat pe o perioada mai mare. 

(5) [...] 

 Art. 160 – completare  – Cap. VIII – Drepturile si obligatiile generale ale salariatilor  
(1) Salariatii au în principal următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la securitate și sănătate în muncă; 
e) dreptul la acces la formarea profesională; 
f) dreptul la informare și consultare; 
g) dreptul la  protecție sociala conform prevederilor legii; 
h) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
i) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
j) dreptul de a participa la acțiuni colective conform legii; 
k) dreptul la demnitate în muncă; 
l) dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
m) dreptul la soluționarea cererilor și reclamațiilor; 
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
(2) Salariatii DSMa au urmatoarele obligatii: [...] 

 Art. 162 – completare – Cap.  IX – Drepturile si obligatiile generale ale angajatorului 
(1) În scopul organizării corespunzătoare a muncii si a creării condiţiilor optime pentru desfăşurarea normală a întregii activităţi a Societăţii precum şi 
pentru întărirea ordinii şi disciplinei în toate sectoarele de activitate angajatorul are în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea și funcționarea unității, utilizarea eficientă a capacităților de producție și a timpului de lucru; 
b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii; 
c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat; 
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către salariați; 
e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare, a pagubelor materiale produse de salariaţi și să aplice sancțiunile disciplinare corespunzătoare, 
potrivit legii și prezentului Regulament; 
f) să semnaleze organelor judiciare infracțiunile constatate în aria sa de dispoziție; 
g) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora; 
h) să evalueze periodic activitatea / competenţele profesionale ale salariaţilor conform „Procedurii privind evaluarea şi reevaluarea corespunderii 
profesionale a angajaţilor”, parte integrantă din prezentul Regulament ce transpune prevederile CCM; 
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i) alte drepturi prevăzute de lege. 
(2) Angajatorul prin reprezentantii sai legali are urmatoarele obligatii generale: [...] 

 Anexa 2 – reformulare  pct. 6.2 – Regulament privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor  [...] 
6.2 Indemnizaţia de concediu de odihnă se va plati la avans (26) sau lichidare (11), functie de data solicitarii concediului. 
Cererile de concediu depuse in perioada 16 - 31 ale lunii se vor plati la lichidare (11), iar cererile de concediu depuse in perioada 1-15 ale lunii se vor 
plati la avans (26). 

 Anexa 14 – completare pct. A1 lit. c) si  „Observatie” din: Criterii de acordare a primei de Craciun si Paste 

[...] 

I. PRIMA DE CRACIUN 
A1.  Prima va fi acordata integral: 
a)  angajatilor care au lucrat efectiv 8 luni, in perioada 01.04 – 30.11 a anului in curs; 
b) angajatilor care nu au avut mai mult de 60 de zile concediu medical, cumulat, determinat de diverse diagnostice, altele decat cele prevazute la pct. 
A1 lit.c),  in ultimele 8 luni; 
c) angajatilor care au avut in ultimele 8 luni peste 60 de zile concediu medical acordate pentru un singur diagnostic, pentru accidente de munca si in 
legatura cu munca, tuberculoza, boli profesionale,  tumori maligne, interventii pe cord, anevrism cerebral,  interventii chirurgicale si spitalizare (peste 
5 zile); [...] 
Observatie: Se asimileaza perioadei de activitate: concediul de odihna, perioada de suspendare a CIM pentru formare profesionala si incapacitate 
temporara de munca determinate de diagnostice precizate la pct. A1, lit. c, precum si zilele libere acordate pentru evenimente speciale si zilele de 
invoire astfel cum sunt reglementate in cadrul CCM. [...] 

II. PRIMA DE PASTE 
A1. Prima va fi acordata integral: 
a) angajatilor care au lucrat efectiv 4 luni, in perioada 01.12 anul anterior – 31.03 anul in curs; 
b) angajatilor care nu au avut mai mult de 30 de zile concediu medical cumulat, determinat de diverse diagnostice, altele decat cele prevazute la pct. 
A1 lit. c), in ultimele 4 luni; 
c) angajatilor care au avut in ultimele 4 luni cel putin 30 de zile concediu medical acordate pentru un singur diagnostic, pentru accidente de munca si 
in legatura cu munca, tuberculoza, boli profesionale, , tumori maligne, interventii pe cord, anevrism cerebral, interventii chirurgicale si spitalizare 
(peste 5 zile); [...] 

 Anexa 16 – completare  cu un nou pct. 14 – Controale medicale periodice 
Nr. 
crt. 

Meseria/ 
functia 

Noxa/ 
expunerea 

Denumirea controlului Perioada 

14.  
Personal  

laborator NDT 

Radiatii ionizante 

- examen clinic general anual 

- examen hematologic la 2 ani 

- examen citogenetic 
dupa 5 ani de expunere, apoi 

din 5 in 5 ani (la indicatie) 

In situatii de expunere 
exceptionala sau 
accidentala prin 

expunere externa sau 
interna 

- examen hematologic complet 

 

- analize citogenetice (aberatii cromozomiale)  

- contorizare de corp uman 

- investigatii de radiotoxicologie  

- alte examene de specialitate necesare precizarii diagnosticului 

- Lucrul la inaltime 
- Zgomot 
- Suprasolicitare  
      vizuala 

- testarea acuitatii vizuale, campul vizual anual 

- ECG anual 

- glicemie anual 

- audiograma anual 

- probe vestibulare, probe de echilibru efectuate de medicul de  medicina muncii anual 

- examen psihologic 
la indicatia medicului de 

medicina muncii 

Motivare: Preluare activitati DMHRM, HG 355/2007 (actualizata) privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, Fisa 102 - Radiatii ionizante. 

 Anexa 17 – modificare/ reformulare/eliminare  urmatoarele puncte din „Procedura privind evaluarea si reevaluarea corespunderii 
profesionale a angajatilor” 

3.3.1: „Fiecare angajat este evaluat de catre seful ierarhic superior si este notat la fiecare criteriu din cadrul matricei, corespunzator locului de munca 
si incadrarii acestuia.” 
3.4: „Modalitatea de calcul a notei finale a fiecarei persoane , pentru evaluarea profesionala “Job profiling” este generata de program si este 
urmatoarea:” 
Eliminarea punctului 3.4.2 si urmatoarea formulare pentru punctul 3.4.1: 
“Procedura privind evaluarea corespunderii profesionale a angajatilor nu se aplica in urmatoarele situatii: 
a) salariatilor al caror contract individual de munca este suspendat potrivit legii, pentru care evaluarea se va face la expirarea a 6 luni de la reluarea 
activitatii; 
b) salariatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o alta functie de conducere, cu mai putin de 6 luni da la data evaluarii; 
c) salariatilor aflati in concediu crestere copil, pentru care evaluarea se va face la expirarea a 6 luni de la data reluarii activitatii; 
d) salariatilor care nu au prestat activitate cel putin 6 luni fiind in concediu medical, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducatorul 
ierarhic superior.” 
3.6: Adaugarea urmatoarei formulari: 
„Anterior afisarii, rezultatele vor fi aduse la cunostinta salariatilor, sub semnatura. Se vor prezenta punctajul/datele/premisele care au condus la 
obtinerea calificativului respectiv, astfel incat salariatii sa isi poata exprima punctul de vedere.” 
3.7: Eliminarea propozitiei a 2-a. 
3.9.3: Reformularea primei fraze astfel:  
„Reevaluarea are ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului, iar punctajul minim ce trebuie obtinut in vederea declararii corespunderii 
profesionale trebuie sa fie in intervalul prevazut la calificativul “C”– satisfacator (37.51 – 62.50).” 
B. Regulament de desfasurare a reevaluarii corespunderii profesionale a angajatilor  
Litera C, punctul 21: „Fiecare lucrare se corecteaza si se apreciaza, cu note puncte de la 10 la 100, respectandu-se baremele de corectare si notare.” 
Punctul III.3: „Punctajul se obtine prin insumarea punctelor obtinute la fiecare intrebare, la care se adauga 10 puncte din oficiu.” 
Punctul III.4: „Punctajul minim de promovare la proba orala trebuie sa se incadreze in intervalul corespunzator calificativului “C”- satisfacator.” 
Punctul IV.4: „Punctajul minim de promovare a probei practice trebuie sa se incadreze in intervalul corespunzator calificativului “C”- satisfacator.” 
 


