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CĂTRE 
ORGANIZAŢIILE SINDICALE ŞI REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR/SALARIAŢII 

DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA 
 
 

CONVOCATOR  
 

PENTRU NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 
LA NIVEL DE UNITATE 

pe anii 2022-2024 
 

 
In temeiul dispozitiilor art.229 din Codul Muncii si ale Legii nr.62/2011-privind 

dialogul social, cu modificarile si competarile ulterioare, angajatorul Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Craiova, prin reprezentantul sau legal Manager Dr. Georgescu Eugen 
Florin, va invita sa participati la prima sedinta de demarare a negocierii Contractului 
colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2022-2024.  

Sedinta se va desfasura  in data de 29.08.2022, orele 10:30 la sediul Spitalului 
Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str.Tabaci, nr.1 – Biroul Manager. 

 
În conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 62/2011 privind dialogul social, 

”Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizaţia patronală şi 
angajaţii, prin organizaţiile sindicale, reprezentaţi după cum urmează: 

1. Angajatorul sau organizaţiile patronale: 
a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, 

statut ori regulament de funcţionare, după caz; 
b) la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi, de către organizaţiile patronale 

legal constituite şi reprezentative potrivit legii; 
c) la nivelul instituţiei bugetare şi al autorităţilor şi instituţiilor publice care au în 

subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, de către 
conducătorul instituţiei, respectiv de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, după 
caz, ori de către locţiitorii de drept ai acestora; 

d) la nivel de sector de activitate bugetar, de către reprezentantul legal al autorităţii 
publice centrale competente. 

2. Angajaţii: 
a) la nivel de unitate, de către sindicatele legal constituite şi reprezentative. În cazul 

în care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de către federaţia la care este 
afiliat sindicatul, dacă federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului din care face parte 
unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de către reprezentanţii aleşi ai 
angajaţilor” 



 Avand în vedere cele menţionate mai sus, va solicităm să prezentaţi şi să 
depuneţi actele din care să reiasă că aveţi reprezentativitate la nivelul unităţii - 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova pentru a putea negocia şi semna 
Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. 

 
În cazul în care nu există sindicat reprezentativ la nivel de unitate, se vor aplica 

prevederile art. 135 din Legea 62/2011: ” (1) În unităţile în care nu există sindicate 
reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează: 

a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală 
reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de 
către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, 
împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor; 

b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul 
de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face 
numai de către reprezentanţii angajaţilor.” 

Reprezentanţii angajatilor vor fi alesi în conformitate cu prevederile art 221 din 
Legea nr. 53/2003 – ”(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi 
şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele 
salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în 
acest scop. (2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul ADUNĂRII GENERALE A 
SALARIAŢILOR, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.” 

 
Conform prevederilor art. 135 din Legea 62/2011 coroborate cu art. 221 din Legea 

53/2003, va solicităm să prezentaţi şi să depuneţi actele din care să reiasă afilierea la 
o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte 
spitalul şi dovada reprezentanţilor salariaţilor aleşi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGER,                                                          BIROUL JURIDIC, 
Dr. Georgescu Eugen Florin           Csj. Toma Simona Maria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa la sedinta de demarare a negocierii din data de 29.08.2022 
 
Ordinea de zi: 
 
1.Stabilirea componentei nominele a echipelor de negociere, partile, respectiv angajatorul 
si sindicatul Unimedical vor desemna prin imputernicire scrisa reprezentantii. 
2.Nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca la nivel 
de unitate. 
3.Durata maxima a negocierilor convenita de parti. 
4.Locul si calendarul necocierilor. 
5.Alte detalii privind negocierea. 
 
 
 
 

MANAGER,                                                          BIROUL JURIDIC, 
Dr. Georgescu Eugen Florin           Csj. Toma Simona Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


