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CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ 

la nivelul societăţii  NOKIA NETWORKS S.R.L. 
 
Încheiat, în temeiul drepturilor garantate de Constituţia României şi Legea nr. 62/2011 
a dialogului social, între: 
 
Societatea NOKIA NETWORKS S.R.L., cu sediul în Timişoara, B-dul Republicii nr. 
21, Bega Business Center, et.7, jud.Timiş, înregistrată la Registrul Comerţului Timiş 
sub nr.J35/3345/1991, cod unic de înregistrare 1825545, reprezentată legal de Sabin 
Totorean, în calitate de administrator şi Cosmin Chiriac – HR Director – 
Administrator (denumită în continuare “Societatea” sau “Angajatorul”), pe de o 
parte, 
 
şi 
 
Salariaţii societăţii NOKIA NETWORKS S.R.L., reprezentaţi conform Legii 
nr.62/2011, de SINDICATUL IT TIMIŞOARA, constituit conform Sentinţei Civile nr. 
287/13.07.2009 a Judecătoriei Timişoara, pronunţată de Judecatoria Timişoara, 
reprezentativ la nivel de unitate în baza sentinţei civile nr.14393/12.12.2018, cu sediul 
în Timişoara, B-dul Republicii nr.21, jud. Timiş, reprezentat legal de FLORENTIN 
IANCU, în calitate de  
PREŞEDINTE al SINDICATULUI IT TIMIŞOARA 
(denumit în continuare “Sindicatul” sau “SITT”) 
pe de alta parte 
 
Fiecare denumită în cele ce urmează “Parte”, şi împreună denumite “Părţi” 
 
Părţile au hotărât încheierea prezentului Contract Colectiv de Muncă la nivel de 
unitate după cum urmează: 
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CUPRINS 
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ANEXE 
 
ANEXA 1 Norme adiţionale de delegare, detașare și decontare 
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ANEXA 3 Timpul normal de muncă şi muncă suplimentară; Plata orelor 

suplimentare, a orelor lucrate în weekend, a orelor lucrate în zilele de 
sărbătoare, a turelor de noapte   

ANEXA 4 Primele acordate salariaţilor 
ANEXA 5 Asigurările de viaţă 
ANEXA 6 Servicii medicale 
ANEXA 7 Beneficiile angajaţilor 
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PREAMBUL - PRINCIPII 
 
 
Prezentul Contract Colectiv de Muncă (CCM) este o convenţie încheiată în formă 
scrisă prin care se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, clauze privind condiţiile de 
muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de 
muncă. La negocierea clauzelor şi la încheierea CCM, părţile sunt egale şi libere. 
Relaţiile de bază privind raporturile de muncă în Societate sunt stipulate în prezentul 
CCM, încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, care constituie legea părţilor, fiecare 
dintre acestea urmărind aplicarea prevederilor CCM-ului în bune condiţii și cu buna 
credință. CCM-ul se bazează pe principiul respectului reciproc, care obligă fiecare 
parte semnatară să acorde atenţia cuvenită intereselor celeilalte părţi. 
 
Prin încheierea prezentului CCM se urmăreşte apărarea şi promovarea intereselor 
părţilor semnatare, prevenirea şi limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea 
asigurării păcii sociale. Astfel, prin acest CCM, Părţile doresc:  
- să promoveze relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure pacea socială;  
- să extindă cooperarea, în folosul ambelor Părţi, dintre Sindicat şi Societate;  
- să stabilească un cadru legal şi actualizat al drepturilor şi obligaţiilor contractuale; 
- să promoveze înţelegerea reciprocă pentru rezolvarea problemelor social-econo-
mice cu care se confruntă atât Societatea, cât şi salariaţii 
 
În temeiul drepturilor garantate de lege, tuturor salariaților le sunt recunoscute 
drepturile civile și libertățile fundamentale, dreptul la o egală protecție a legii și de 
egalitate de șanse și tratament, dreptul să nu fie discriminați, dreptul de a fi tratați cu 
respect și demnitate, precum și dreptul la negocieri colective, astfel încât să se 
garanteze: 

- Oportunități pentru o muncă productivă și corect remunerată; 
- Securitate la locul de muncă și protecție socială; 
- Oportunități de dezvoltare profesională și integrare socială; 
- Libertatea de opinie/exprimare și participare activă în cadrul Societății; 
- Condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecţie socială, de 

securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a 
conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 
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CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Părţile semnatare ale prezentului Contract Colectiv de Muncă la nivelul 
societăţii NOKIA NETWORKS S.R.L. (denumit în continuare „CCM”) recunosc că sunt 
egale şi libere în negocierea prezentului CCM şi se obligă să respecte în totalitate 
prevederile acestuia și, de asemenea, ale contractului individual de muncă (denumit 
în continuare „CIM”). 
 
Art.2.  Prevederile prezentului CCM se aplică tuturor salariaţilor Societăţii, conform 
prevederilor legale (de ex. Legea nr.62/2011 a dialogului social, cu modificările la zi). 
 
Art.3. Prezentul CCM este încheiat pe o perioadă de 24 luni de la data intrării sale în 
vigoare, conform Art.103 de mai jos. Cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea 
termenului pentru care a fost încheiat, Societatea va trimite Sindicatului o scrisoare 
de convocare, pentru ca, în mod obligatoriu, părţile să se întrunească cu cel putin 75 
de zile înainte de expirarea termenului respectiv pentru a hotarî asupra  începerii 
negocierii unui nou contract. 
 
Art.4.1) Pe parcursul executării sale, prevederile prezentului CCM pot fi modificate, 
suspendate sau anulate, prin negociere, ori de câte ori părţile convin în acest sens în 
condiţiile legii și prezentului CCM. 
2) Cererea de prelungire, modificare, suspendare sau anulare a CCM se comunică, 
de către partea care o iniţiază, în scris celeilalte Părţi. Partea care primeşte solicitarea 
are la dispoziție 10 (zece) zile lucrătoare pentru a trimite un răspuns scris. În cazul în 
care păţile sunt de acord în scris să demareze negocierile, acestea vor putea începe 
cel mai devreme în 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării primirii răspunsului 
anterior menţionat de către Partea iniţiatoare, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile 
lucrătoare. 
3) Pe durata negocierilor de prelungire, modificare, suspendare sau anulare şi pânâ 
la finalizarea negocierilor, Societatea se obligă să nu efectueze concedieri pentru 
motive neimputabile salariaţilor, iar Sindicatul se obligă să nu declanseze conflicte de 
muncă. 
4) Modificările aduse prezentului CCM produc efecte de la data înregistrării la 
autoritatea competentă a actului adiţional în care sunt consemnate în condiţiile legii 
sau la o dată ulterioară convenită în urma negocierii Părţilor şi fac parte integrantă din 
CCM. 
 
Art.5. În vederea negocierii CCM sau a anumitor clauze, precum şi pentru negocierea 
cererilor formulate conform art.4, dacă ambele părţi au agreat demararea unor astfel 
de negocieri, Societatea va pune la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor, semnatari 
ai CCM, informaţiile şi documentele solicitate, în măsura în care acestea sunt 
necesare şi disponibile, cu cel putin 2 (două) zile lucrătoare înainte de începerea 
negocierilor. 
 
Art.6.1) Pentru examinarea şi soluţionarea eventualelor divergenţe în ceea ce 
priveşte aplicarea prevederilor CCM, se creează Comisia Mixtă Paritară, formată din 
reprezentanţii Societăţii  şi  reprezentanţii Sindicatului semnatar al CCM,  care va fi 
organizată şi va funcţiona conform ANEXEI 2. 
2) Interpretarea clauzelor din prezentul CCM se face prin consens. 
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3) Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează în 
interesul salariaţilor  şi în conformitate cu prevederile legale.  
 
Art.7. Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul CCM, nu pot fi afectate de nicio 
tranzacţie, renunţare sau limitare, indiferent de natura acestora, ele fiind apărate 
împotriva oricăror încalcări, abuzuri, arbitrariu şi manifestări de subiectivism. 
 
Art.8. Societatea va asigura publicarea prezentului CCM în conformitate cu legea, 
precum şi notificarea salariaţilor prin e-mail asupra publicării pe intranet, astfel încât 
toţi salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul lui, în maximum o (1) lună de la 
înregistrarea prezentului CCM la autoritatea competentă. 
 
Art.9. Societatea îşi asumă obligaţia de a suporta costurile legate de logistica 
organizării şi desfăşurării negocierilor CCM la nivel de unitate. 
 
Art.10.1) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract 
colectiv de muncă, intră în vigoare reglementări legale mai favorabile, acestea vor 
face parte de drept din CCM. 
2) Pe durata aplicării prezentului CCM, prevederile prezentului CCM pot fi modificate 
numai cu acordul părţilor semnatare ale CCM. 
 
Art.11. Prezentul CCM nu poate face nicio derogare de la normele şi convenţiile 
internaţionale ale muncii ratificate de România şi nu poate încălca prevederile 
legislaţiei române. 
 
Art.12. Dacă o prevedere a prezentului CCM va fi interpretabilă în raport de 
prevederile imperative ale unui act normativ (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern) 
apărut ulterior, aceasta se va modifica implicit, iar dacă prevederile au caracter 
supletiv, modificarea CCM se va face după o prealabilă negociere între părţile 
semnatare iar dacă părţile nu ajung la consens se vor aplica prevederile prezentului 
CCM. 
 
Art.13. Prevederile prezentului CCM asigură condiţii minime pentru încheierea de 
CIM-uri. Contractele individuale de muncă nu vor prevedea clauze care să stabilească 
drepturi inferioare celor stabilite de prezentul CCM. 
 
Art.14. Părţile semnatare recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi, 
libertatea de opinie. Societatea va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de 
organizaţia sindicală din Societate – Sindicatul şi membrii acestuia. 
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CAPITOLUL II 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
Art.15. Societatea va avea toate obligaţiile care îi revin conform Codului Muncii, 
Regulamentului Intern al Societăţii (inclusiv politicile şi procedurile interne ale grupului 
Nokia), prezentului CCM, contractelor individuale de muncă, legislaţiei în vigoare şi, 
în mod special, următoarele obligaţii: 

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor 
care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; informarea se va face prin 
publicarea respectivelor procedurii / informaţii pe pagina dedicată de Intranet 
a companiei. Angajatorul va informa prin email adresat tuturor angajaţilor 
publicarea acestor informaţii sau a modificărilor aduse. 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la 
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

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

d) să comunice periodic, cel putin o dată pe an, salariaţilor situaţia economică 
şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, 
prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii; 

e) să se consulte cu Sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze 
substanţial drepturile şi interesele membrilor acestuia; 

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 opereze înregistrările prevăzute de lege cu privire la relațiile individuale 
de muncă; 

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; 

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
j) să organizeze întâlniri periodice cu reprezentanţii Sindicatului ori de câte ori 

este nevoie, dar nu mai rar decât o dată pe trimestru; 
k) să aducă la zi Regulamentului Intern în termen de 90 de zile de la semnarea 

prezentului CCM şi să se comunice acest lucru către angajaţi conform 
punctului a), precum şi ulterior de căte ori este necesar. 

 
Art.16. Salariaţii Societăţii vor avea toate obligaţiile care le revin conform Codului 
Muncii, Regulamentului Intern al Societăţii (inclusiv politicile şi procedurile interne ale 
grupului Nokia), CCM, contractelor individuale de muncă şi legislaţiei în vigoare. 

 
Art.17. Societatea va oferi oportunităţi şi tratament egale pentru femei şi bărbaţi în 
relaţiile de muncă. Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă bazată pe 
criterii de apartenența la un anumit sex, hărţuirea sau hărţuirea sexuală, astfel cum 
sunt reglementate de lege (de ex. Legea nr.202/ 2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi, republicată). Persoana care se consideră victimă a unei fapte 
de discriminare poate sesiza Conducerea Societăţii în condiţiile prevăzute de 
Regulamentul Intern al  Societăţii, politicile şi/sau procedurilor interne ale grupului 
Nokia. 
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CAPITOLUL III 
TIMPUL DE LUCRU 
 
Art.18.1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi respectiv de 40 ore 
pe saptamâna de luni până vineri. Formele de organizare a timpului de lucru sunt 
detaliate în Anexa 9. 
2) Angajaţii aflaţi în deplasare în interes de serviciu în alte ţări decât România vor 
beneficia de programul de lucru al ţării în care se află, în limita a 40 de ore săptămânal. 
3) În cazul în care nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic 
de lucru, la anumite locuri de muncă pot fi stabilite forme specifice de organizare a 
timpului de lucru (flexibil, decalat, în schimburi, individualizat). 
4) În afară de zilele de repaus săptămânal, salariaţii beneficiază de zile libere în zilele 
de sărbători legale şi religioase declarate ca şi zile libere în Codul Muncii. La data 
semnării prezentului CCM zilele libere sunt după cum urmează: 

i. 1 şi 2 ianuarie; 
ii. 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 
iii. prima şi a doua zi de Paşti; acordate în zilele în care cad în funcţie de rit: 

ortodox, catolic, protestant. 
iv. 1 mai; 
v. 1 iunie; 
vi. prima şi a doua zi de Rusalii, acordate în zilele în care cad în funcţie de rit: 

ortodox, catolic, protestant;   
vii. 15 august - Adormirea Maicii Domnului; 
viii. 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 

României;   
ix. 1 decembrie; 
x. prima şi a doua zi de Crăciun; 
xi. două (2) zile pentru fiecare dintre cele 3 (trei) sărbători religioase anuale, 

declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, 
pentru persoanele aparţinând acestora 

Zilele de la punctele (iii), (vi) şi (x) nu se cumulează cu cele de la (xi). 
5) De asemenea, salariatele vor beneficia de timp liber în ziua de 8 Martie. În cazul 
salariatelor care lucrează în program de tură, se va acorda zi liberă în locul zilei de 8 
Martie în urmatoarele 3 (trei) luni. 
6) Angajaţii aflaţi în deplasare în interes de serviciu în alte ţări decât România vor 
beneficia de zilele libere legale ale ţării în care se află. 
7) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea 
încadrării în durata normală a timpului de lucru şi intervine munca suplimentară, se 
vor aplica prevederile cuprinse în ANEXA 3.  
 
Art.19.1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili 
programe de lucru parţiale corespunzătoare unor fracţiuni de normă de muncă. 
Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul 
lucrat,  iar  durata concediului de odihnă este cea  prevazută de prezentul CCM. 
2) Salariatul-părinte care are în îngrijire copii în vârstă de până la 2 (doi) ani şi care a 
beneficiat de concediul pentru îngrijirea copilului poate solicita reducerea timpului de 
lucru la șase (6) ore fără să i se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat 
sau a drepturilor salariale lunare, conform legislației în vigoare şi a prezentului CCM.  
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Salariatul-părinte care are în îngrijire copii de până la 6 (şase) 
ani şi care a beneficiat de concediul pentru creşterea copilului poate lucra cu normă 
parţială (șase (6) sau patru(4) ore pe zi), dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, cu 
reducerea aferentă a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de salariat/ă. 
3) Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru 
consultaţii prenatale, în limita a maxim 16 ore pe lună, fără sa le fie afectate drepturile 
salariale. 
4) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru pot fi încadraţi în program normal 
atunci când necesităţile serviciului o impun şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor 
posturi, precum şi respectând procedurile de recrutare specifice grupului Nokia. 
 
Art.20.  Femeile gravide, lăuzele şi cele care alaptează nu vor putea să fie repartizate 
la munca de noapte. 
 
 
CAPITOLUL IV 
CONDIŢIILE DE MUNCĂ, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 
Art.21. Angajatorul este responsabil pentru securitatea şi sănătatea muncii în unitate.  
 
Art.22.1) Pentru categoriile de personal a căror activitate presupune un anumit tip de 
risc,  în scopul asigurării protecţiei personale, se acordă echipament individual de 
protecţie adecvat. 
2) Toţi salariaţii trebuie să se supună controlului medical periodic preventiv, indiferent 
de tipul de contract de muncă în baza căruia sunt angajaţi. Controlul medical se va 
efectua cel puţin o (1) dată pe an. Controlul medical se va efectua de medicii din 
medicina muncii sau cabinete medicale cu care Societatea a încheiat contracte de 
prestări servicii medicale conform ANEXEI 6. 

a) Este responsabilitatea salariatului de a se programa la controlul medical 
periodic în funcţie de programul său şi de comun acord cu managerul, la 
solicitarea Angajatorului. Neparticiparea la controlul medical periodic 
consituie abatere disciplinară. 

b) Notificarea angajaţilor asupra perioadei controlului medical anual cade în 
sarcina Angajatorului. 

3) Timpul necesar pentru examenele medicale profilactice, inclusiv examenele 
complementare – dacă aceste examene nu pot fi efectuate decât în timpul orelor de 
program datorită orarului unităţilor sanitare care efectuează examenul - se consideră 
timp lucrat, fără să se efectueze nicio reţinere din salariu. Cheltuielile pentru mijloace 
de transport în comun pe care le implică aceste examene sunt suportate de către 
Societate. 
 
Art.23.1) Societatea are obligaţia de a dispune evaluarea parametrilor care 
caracterizeazã condiţiile de muncă atunci când acestea se modifică sau la sesizarea 
Comitetului pentru Sănătate şi Securitate în Muncă sau a Sindicatului. La efectuarea 
măsurătorilor sau prelevarea probelor vor participa şi reprezentanţii Sindicatului.  
2) În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând 
reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii 
clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul 
efectuării reclasificării de către organele competente. 
3) Societatea se obligă să analizeze condiţiile de muncă din oficiu sau la sesizarea 
Sindicatului sau a unui terţ interesat şi să facă propuneri forurilor competente în 
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vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
 
Art.24.1) Părţile sunt de acord că nicio măsură de protecţie a muncii nu este eficientă 
dacă nu este însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi. 
2) Societatea va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruire, pentru 
testarea persoanelor care efectuează instruirea şi pentru perfecţionarea salariaţilor cu 
privire la normele de sănătate si securitate în muncă. Durata necesară pentru 
instruire, pentru testarea persoanelor care efectuează instruirea, precum şi pentru 
perfecţionare este considerată timp efectiv de lucru şi se plateşte în mod 
corespunzător. 
3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă ori a felului muncii, 
acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc 
de muncă şi normele de protecţia muncii pe care este obligat în procesul muncii să le 
cunoască şi să le respecte. 
4) Durata instructajului general la angajare, a instructajului la locul de muncă, la 
schimbarea locului de muncă sau a activităţii, durata instructajului periodic şi a 
instructajului P.S.I. sunt cele prevazute de legile în vigoare şi în politicile interne ale 
grupului Nokia. 
5) În cazurile în care în procesul muncii intervin schimbări ce impun aplicarea unor 
norme noi de protecţia muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul 
precedent. 
 
Art.25.1) Contravaloarea echipamentului de protecţie, precum şi a mijloacelor de 
asigurare a securităţii la locul de muncă se suportă integral de catre Societate. 
2) În cazul încetării raporturilor de muncă, dacă echipamentul de protecţie şi de lucru 
au fost deteriorate sau degradate din motive imputabile angajatului, eventualele 
prejudicii astfel cauzate Societăţii  vor fi suportate de salariat, în condiţiile legii. 
3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de protecție prevăzut de lege, 
Societatea cere o anumită ţinută vestimentară specială ca echipament de lucru, 
contravaloarea acesteia se suportă integral de către Societate. 
4) Salariatul Societății are dreptul de a refuza executarea sarcinii de muncă, dacă nu 
i se acordă mijloacele individuale de protecţie necesare, prevăzute de legile sau 
normele în vigoare, fără ca refuzul să atragă asupra lui măsuri disciplinare.  
5) Neacordarea echipamentului de protecţie, precum şi nefolosirea acestuia în timpul 
procesului de muncă, atrage în sarcina celor vinovaţi sancţiunile prevăzute de lege. 
6) Echipamentul de protecţie distrus ca urmare a unor accidente, avarii sau altor cauze 
înainte de expirarea duratei normale de folosinţă va fi înlocuit cu un alt echipament de 
protecţie. 
7) În cazul în care salariatul este nevoit să întreprindă misiuni externe în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu, este obligaţia acestuia să verifice gradul de risc al 
ţării de destinaţie pentru executarea misiunii externe, aşa cum este definit acesta pe 
pagina intranetul Societăţii (în prezent - ACE Security Assistance website) a grupului 
Nokia.  
8) Pentru ţările cu grad de risc extrem (“extreme risk”) deplasările în vederea 
executării sarcinilor de serviciu sunt interzise, în afară de cazul în care au fost 
aprobate în mod special de reprezentanţii de securitate ai grupului Nokia, aşa cum 
sunt definiţi în procedura specifică de pe pagina de Intranet a grupului. Chiar şi în 
cazul în care această aprobare există, salariatul va putea refuza misiunea în ţara 
respectivă, fără ca acest refuz să atragă măsuri disciplinare. 
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9) Este obligaţia angajatului să acceseze secţiunea denumită 
astăzi “Travel” de pe pagina de intranet a grupului Nokia şi să urmeze măsurile de 
securitate indicate pentru ţara în care se deplasează (dacă este cazul). 
 
Art.26.1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, 
Societatea va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă, 
în conformitate cu normativele în vigoare: 

a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, 
temperatură, aerisire, umiditate, expunerea la radiaţii - electromagnetice, 
radio, etc);  

b) amenajarea anexelor sociale existente ale locurilor de muncă (de ex. 
vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus, bucătărie/spaţiu luat masa, cantină 
restaurant); 

c) diminuarea treptată până la eliminare a emisiilor poluante; 
d) Societatea va amenaja zone speciale pentru fumat în toate punctele de 

lucru, unde locatorul permite acest lucru. 
2) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de 
Societate, să nu le deterioreze, descompleteze ori să sustragă componente ale 
acestora. Încălcarea acestor obligaţii precum şi a celor prevăzute în normele de 
conduită internă atrage sancţionarea angajatului, precum şi obligarea acestuia la 
acoperirea prejudiciilor cauzate, în condiţiile legii. 
 
Art.27. Societatea nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a 
persoanelor cu handicap în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente şi corespund cerinţelor acestora. 
 
Art.28. În cazul recomandărilor medicale, Societatea va asigura trecerea salariaţilor 
în alte locuri de muncă sau, după caz, recalificarea acestora în funcţie de posibilitățile 
Societăţii. Membrii de Sindicat pot solicita asistenţa Sindicatului în acest caz. 
 
Art.29. Societatea are obligaţia să analizeze împreună cu Sindicatul, ori de câte ori 
este necesar, cauzele accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi să adopte 
măsurile corespunzatoare în vederea înlăturării acestora.  
 
Art.30. Societatea va asigura organizarea la locurile de muncă a unor puncte dotate 
cu materiale sanitare şi medicale uzuale, conform normativelor pentru acordarea 
primului ajutor, în caz de nevoie. 
 
Art.31. Persoanele cu handicap încadrate în Societate beneficiază de următoarele 
drepturi si facilităţi în muncă, în conformitate cu legislația aplicabilă: 

a) Program redus de lucru, dacă acesta este menţionat în programul individual 
de reabilitare emis în conformitate cu legea; 

b) Scutire de a presta serviciul în timpul nopţii; 
c) Concediu de odihnă suplimentar; 
d) Alte drepturi şi facilităţi prevăzute de lege. 

 
Art.32.1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, Societatea va desemna, în 
condiţiile legii, persoane cu atribuţii în acest domeniu sau va constitui un comitet de 
securitate şi sănătate în muncă, funcţionând în conformitate cu şi având atribuţiile 
prevăzute de  lege (Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006, 
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cu modificările ulterioare („Normele Generale de Protecţia 
Muncii  sau “NGPM”), Legea 319/2006 şi prevederile Codului Muncii). 
2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va fi constituit paritar, conform grilei 
prevăzute de NGPM şi altor prevederi legale imperative. 
3) Reprezentanţii salariaţilor în Comitetul de sănătate şi securitate în muncă sunt 
desemnaţi de către Sindicat. 
4) Timpul de muncă afectat activităţii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
se consideră timp de lucru efectiv prestat. 
5) Activitatea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă se desfăşoară în baza 
legii/regulamentului de funcţionare propriu,  
 
 
CAPITOLUL V 
SALARIZARE ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI 
 
Art.33.1) Pentru activitatea prestată, fiecare angajat are dreptul de a primi un salariu 
stabilit de comun acord cu cel care îl angajează. Salariul de bază individual negociat 
pentru o normă întreagă nu poate fi mai mic de 3.000 RON brut.  
2) Salariul de bază individual se negociază ţinându-se seama de pregătirea 
profesională, compeţentele şi experienţa anterioare ale candidatului, precum şi poziţia 
(funcţia şi locul de muncă) pentru care acesta este angajat.  
3) Salariul de bază lunar brut al fiecărui salariat al Societăţii include toate sporurile 
prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile, încheiate la nivel 
superior, mai puţin sporurile pentru lucrul în timpul nopţii, ore suplimentare şi ore 
lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale care nu au fost compensate 
corespunzător cu ore/ zile libere. 
4) Părţile agreează să se întâlnească în luna noiembrie a fiecărui an pentru a se 
discuta/analiza cu privire la politica salarială pentru anul următor, în vederea stabilirii 
obiectivelor politicii de ajustări salariale, precum şi a argumentelor şi acţiunilor 
necesare obţinerii unui buget în acest scop. 
5) În cazul în care se obţine un buget din care pot să fie acoperite eventuale creşteri 
salariale şi asupra acestui buget se pot lua decizii la nivel local, Părţile agrează să se 
intâlnească, de regula, în trimestrul al doilea al fiecărui an, dar nu mai târziu de 
maximum 3 (trei) săptămâni de la data comunicării către departamentul HR România 
a bugetului, pentru a negocia modalitatea de aplicare a ajustărilor salariale. Părţile vor 
fi informate cu privire la cuantumul bugetului pentru ajustarile salariale respective, iar 
negocierea poate conţine, însă fără a se limita la acestea, elemente precum: modul 
de distribuire sau criteriile avute în vedere pentru stabilirea salariaţilor care ar putea 
beneficia de creşteri salariale. Desfăşurarea negocierii nu va dura mai mult de 10 
(zece) zile lucrătoare şi se va consemna prin proces verbal.  
6) Salariile în Societate sunt stabilite pe baza unei grile salariale, stabilită în funcţie de 
diferite criterii, principalele fiind natura postului, nivelul de experienţă şi competenţele 
necesare. 
 
Art.34.1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror alte 
obligaţii băneşti ale Societăţii la data de 8 a lunii următoare celei pentru care se 
datorează drepturile salariale. Dacă această dată este o zi nelucrătoare, Angajatorul 
va depune toate diligenţele pentru ca drepturile băneşti cuvenite salariaţilor să se 
plătească în ultima zi lucrătoare înainte de această dată. 
2) Salariile de bază individuale din cadrul Societăţii pot fi modificate pe parcursul 
valabilităţii prezentului CCM, ca urmare a apariţiei unor elemente precum modificări 
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ale funcţiei salariatului, ale atribuţiilor cuprinse în fişa postului şi 
ale sarcinilor concrete de serviciu, de comun acord cu salariatul. 
 
Art.35.1) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună cuantumul 
maximum legal (de ex.în prezent, 1/2 din salariul net), cu excepţia situaţiei în care 
există o prevedere legală/ sentinţă judecatorească prin care Societăţii să îi fie 
solicitate să facă reţineri mai mari decât acesta. 
2) În conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în prezent, indemnizaţiile pentru 
copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele 
acordate în caz de deces, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu 
destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fii urmărite pentru niciun fel de datorii. 
3) La cererea Sindicatului şi cu acordul membrilor acestuia, Societatea va reţine 
cotizaţiile de Sindicat ale membrilor Sindicatului, caz în care le va vira în contul 
Sindicatului. Cotizaţiile de Sindicat se reţin pe baza listelor întocmite de către Sindicat 
conţinând membrii de Sindicat şi semnatura acestora de acceptare a reţinerii. 
Modificările aduse listelor de membri ai Sindicatului care sunt de acord cu reţinerea 
cotizaţiei se comunică Angajatorului lunar, până cel tarziu în data de 5 (cinci) a lunii 
următoare. Responsabilitatea pentru corectitudinea listelor şi pentru existenţa 
acordului scris al salariatului pentru reţinerea din salariu revine Sindicatului. 
 
Art.36. Plata salariului se va face prin virament în contul bancar deschis pe numele 
salariatului indicat în mod expres de către acesta, în conformitate cu politicile grupului 
Nokia. 
 
Art.37.1) Drepturile salariale individuale sunt confidenţiale şi nu pot fi comunicate 
decât cu acceptul scris al salariatului sau, după caz, al Angajatorului, sau la cererea 
organelor, instituţiilor sau autorităţilor publice îndreptăţite să le solicite, în condiţiile 
legii.  
2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, dacă există 
acordul scris al acestora, confidenţialitatea salariului individual al unui/unor salariaţi ai 
Societăţii nu este opozabilă Sindicatului, în strictă legatură cu interesele acestora şi 
în relaţia lor directă cu Angajatorul.  
 
Art.38. Dacă la negocierea CIM (în vederea încheierii CIM sau modificării acestuia pe 
parcursul executării sale), salariatul solicită asistenţa din partea organizaţiei sindicale 
şi al cărui membru este, această asistenţă  se poate acorda. 
 
Art.39.Primele acordate anual angajaţilor şi modul de plata a acestora sunt stipulate 
în ANEXA 4. 
 
Art.40. Societatea va acorda salariaţilor şi alte beneficii, stipulate în ANEXA 7.  
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CAPITOLUL VI 
CONCEDII 
 
Art.41. Salariaţii Societăţii beneficiază de concediile prezentate în ANEXA 8. 
  
Art.42. În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul 
la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 (trei) zile, iar salariaţii 
nevăzători au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 6 (şase) 
zile, conform legislaţiei în vigoare. 
 
Art.43. La desfacerea/încetarea CIM, înaintea efectuării concediului de odihnă, 
salariatul în cauză are dreptul la plata indemnizaţiei de concediu de odihnă neefectuat, 
calculată proporţional cu timpul lucrat de la începutul anului calendaristic şi până la 
data desfacerii/încetării contractulului individual de muncă.  
 
Art.44.1) Angajatorul poate rechema salariatul din concediu de odihnă în caz de forţă 
majoră  sau pentru interese urgenţe 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 vederea revenirii la locul de muncă, precum 
şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de 
odihnă.  
2) În cazul în care angajatul beneficiază de zile libere plătite conform prezentului CCM 
care se suprapun cu concediul de odihnă, atunci durata concediului de odihnă se 
prelungeşte cu numărul zilelor respective.  
 
Art.45.1) Concediul de incapacitate temporară de muncă cauzat de boli profesionale 
sau accidente de muncă nu afectează numărul de zile de concediu de odihnă la care 
are dreptul salariatul în anul calendaristic respectiv. 
2) Salariaţii care au fost în concediu pentru incapacitate temporară de muncă întregul 
an calendaristic au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an, Angajatorul fiind 
obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 (optsprezece) luni 
începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 
3) 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. 
 
Art.46. În cazul în care concediul de odihnă cuvenit nu a putut fi efectuat de salariat 
în cursul anului respectiv din motive justificate şi independente de voinţa salariatului, 
acesta va putea fi efectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui 
în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. 
 
Art.47.1) Concediul fără plată se acordă conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor 
din ANEXA 8.   
2) În timpul concediului fără plată, salariatul care beneficiază de acesta îşi pastrează 
calitatea de salariat. 
 
Art.48.1) În afara concediilor, salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru 
evenimente deosebite în familie sau alte situaţii, prezentate în ANEXA 8 . 
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2) La schimbarea locului de muncă în cadrul Societăţii cu 
mutarea domiciliului în altă localitate se va acorda concediu de odihnă suplimentar în 
cuantum de 5 (cinci) zile lucrătoare. 
3) Aceste zile libere de la alin.1) si 2) se acordă la data producerii evenimentului, cu 
excepţia situaţiilor în care angajatul aflat în delegaţie/ detaşare solicită acordarea lor 
la o dată ulterioară. 
4) Zilele libere prevăzute la alin.1) al acestui articol nu întrerup şi nu prelungesc 
concediile medicale, concediile de maternitate şi concediile pentru îngrijirea copilului, 
în cazul unui copil cu handicap. 
 
Art.49.1)În afara concediului pentru creşterea copilului, salariatul-părinte poate 
beneficia şi de un concediu fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de trei 
(3) ani. 
2) Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi (2) ani, respectiv trei 
(3) ani, în cazul copilului cu handicap, împreună cu indemnizaţia lunară aferentă, se 
poate acorda oricăruia dintre părinţii copilului, după opţiunea acestora, dacă 
îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege (de ex. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor - „OUG 111/2010”). 
3)Indemnizaţiile privind concediul pentru creşterea copilului, concediul pentru 
incapacitate temporară de muncă şi concediul de maternitate se vor calcula în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare. 
4)Pentru salariaţii aflaţi în concediu pentru creştere copil, concediu pentru incapacitate 
temporară de muncă şi concediu de maternitate, modificările salariului brut de bază 
prevăzute în mod expres în acte normative în vigoare la o dată ulterioară acordării 
concediului, se vor opera în baza de calcul a indemnizaţiilor, în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile. 
5) Pentru salariaţii aflaţi în concediile prevăzute la alin.1) la data aplicării noii salarizări 
prevăzute în mod expres de acte normative în vigoare, negocierea salariului se va 
face la revenirea şi începerea efectivă a activităţii, asigurându-se un salariu care nu 
poate fi mai mic decât cel ce putea să fie obţinut în condiţii de continuitate la locul de 
muncă. 
6) La momentul întoarcerii din concediile prevăzute la alin.1, salariaţii pot solicita 
Societăţii negocierea salariului. 
 
Art.50.  În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a 
beneficia de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi(2) ani, 
respectiv trei(3) ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de indemnizaţia lunară 
aferentă, respectiv de stimulentul de inserţie, părintele supravieţuitor are dreptul să 
beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute mai jos, după cum urmează: 

a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege (de ex. OUG nr.111/2010);   

b) de drepturile prevăzute de  lege (de ex. OUG nr.111/2010), dacă 
îndeplineşte condiţiile de acordare. 
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CAPITOLUL VII 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
 
Art.51.1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute la art.17 din Codul Muncii, pot fi 
cuprinse şi alte clauze negociate de comun acord cu salariatul, astfel: 
(i) clauza de confidenţialitate a datelor şi informaţiilor de care salariatul a luat 
cunoştinţă în timpul executării acestui contract, conform art.26 din Codul Muncii; 
(ii)  clauza de neconcurenţă, conform Codului Muncii; 
(iii)  clauza de mobilitate, conform Codului Muncii; 
(iv)  clauza de formare profesională; 
(v)  orice alte clauze agreate de comun acord între Angajator şi angajat. 
2) Clauza de neconcurenţă se remunerează în condiţiile legii, dacă este cazul. 

Art.52.1) La angajare, Societatea are obligaţia să verifice dacă cel care candidează 
indeplineşte condiţiile prevăzute de lege. 
2) Recrutarea, selecţia şi angajarea în cadrul Societăţii se vor face conform legii, în 
funcţie de necesităţile Societăţii şi corespunzător procedurilor de recrutare, selecţie şi 
angajare ale Societăţii. 
3) Pe durata perioadei de probă,Salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate 
obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în CCM, în Regulamentul Intern, precum şi 
în CIM. 
4) Fișa postului va fi adusă la cunoștința salariatului, sub semnatură, înainte de 
începerea efectivă a activității și face parte integrantă din CIM. 
5) Eventualele criterii și obiective individuale de performanță stabilite în cadrul 
Societății trebuie să aibă în principal legătură cu responsabilitățile postului conform 
fișei postului. 
6) Fișa postului nu poate fi modificată decât cu acordul scris al salariatului 
 
Art.53. Societatea se obligă, prin Departamentul de Resurse Umane, să comunice în 
termen de 30 de zile noilor angajaţi despre existenţa Sindicatului IT Timişoara precum 
şi despre existenţa CCM-ului în vigoare. 

Art.54. Societatea va depune toate diligenţele ca să aducă la cunoştinţă salariaţilor 
lunar posturile disponibile, precum şi condiţiile de ocupare a lor, conform Procedurii de 
Mobilitate Internă a grupului Nokia în vigoare (la data semnării prezentului CCM 
platforma electronică de publicare a posturilor disponibile este “Taleo”). 
 
Art.55.1) Stabilirea concretă a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, inclusiv angajarea 
acestora, se face prin încheierea CIM la angajare sau a actelor adiţionale subsecvenţe 
la aceste contracte. 
2) Clauzele CIM nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim 
stabilit in legislatie si prin prezentul CCM. 
 
Art.56. Pentru verificarea aptitudinilor, angajarea personalului se face cu o perioadă 
de probă, în condiţiile legii. 
 
Art.57. CIM se poate modifica numai cu acordul părţilor, cu excepţia cazurilor în care 
legea prevede că poate fi modificat unilateral.  
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Art.58.1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizării de 
către fiecare salariat, a sarcinilor ce îi revin, conform fișei postului și obiectivelor de 
performanță, în cadrul programului de lucru stabilit. 
2) În situaţia în care Angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau 
total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, acesta este obligat să 
plătească salariaţilor, salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt. 
3) CIM se poate suspenda de drept, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia din 
părţi, în cazurile prevăzute de lege în mod expres. 
4) Conform art.52(1)c) din Codul Muncii, CIM poate să fie suspendat din iniţiativa 
Angajatorului (printre altele) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, 
fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale 
sau similare. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii 
implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, 
beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 
75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute la alin. (5) de mai jos (si art. 52 alin.(3) din Codul Muncii). Pe 
durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin.2) și alin.4), salariaţii 
se vor afla la dispoziţia Angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună 
reînceperea activităţii.   
5) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, 
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile, Angajatorul va avea 
posibilitatea reducerii programului de lucru de la cinci (5) zile la patru (4) zile pe 
săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei 
care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a Sindicatului.  
6) Angajatorul poate opta liber, în functie de interesele concrete legate de afacere la 
fiecare moment, fie pentru suspendarea CIM, în condiţiile precizate la alin.3), fie 
pentru reducerea programului de lucru în condiţiile precizate la alin.4). 
 
Art.59.1) CIM poate înceta: 

a) de drept; 
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile 

prevăzute de lege. 
2) În cazurile în care desfacerea contractului individual de muncă este determinată de 
motive care nu ţin de persoana salariatului, Societatea este obligată să acorde un 
preaviz care nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.   
3) În perioada de preaviz, Angajatorul poate să permită salariaţilor în cauză să 
absenteze 4 (patru) ore pe zi de la progamul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de 
muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se 
pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de Angajator. 

Art. 60. Încetarea calităţii de salariat din iniţiativa acestuia se face prin demisie, cu un 
preaviz de maximum 20 zile lucrătoare pentru personalul de execuţie şi de maximum 
45 zile lucrătoare pentru personalul de conducere; pe această perioadă, salariaţii 
trebuie să îşi continue activitatea normală si beneficiaza de toate drepturile si 
obligatiile care decurg din CIM si CCM. Contractul individual de muncă încetează la 
data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale sau parţiale de către 
Societate la termenul respectiv sau prin acordul părților. 
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Art. 61. Evaluarea performanţei profesionale: 
 
A. Evaluarea regulată a obiectivelor angajatului: 
1) Stabilirea obiectivelor: În conformitate cu regulile grupului Nokia şi cu cerinţele 
legislatiei române, la începutul fiecărui an calendaristic (sau la angajare), fiecare 
Manager are obligaţia de  a stabili, comunica şi agrea obiectivele individuale de 
performanţă pentru angajaţii din subordine. Este atât obligaţia Managerului, cât şi a 
angajatului să se asigure că obiectivele sunt documentate şi agreate în formă scrisă 
solicitată de regulile grupului Nokia (la data semnării prezentului CCM, platforma 
electronică utilizată este “Succes 4U”) până la termenul stabilit prin procedurile interne 
ale grupului, dar nu mai târziu de data de 31 martie a fiecărui an. Obiectivele 
individuale pot fi reanalizate şi modificate în cursul anului calendaristic, în funcţie de 
cerinţele postului, fiind agreate de către angajat împreună cu Managerul său direct şi 
documentate în scris.  
2) Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor: În conformitate cu regulile grupului 
Nokia şi cu procedurile interne, la începutul fiecărui an calendaristic, fiecare Manager 
are obligaţia să evalueze angajaţii din subordine referitor la gradul de îndeplinire a 
obiectivelor şi performanţa profesională din anul calendaristic precedent. Evaluarea 
activităţii şi gradul de îndeplinire a obiectivelor se va face de către Managerul 
angajatului respectiv, în urma unei discuţii directe cu acesta. Este atât obligaţia 
Managerului, cât şi a angajatului să se asigure că această discuţie are loc, rezultatele 
fiind documentate şi agreate în formă scrisă solicitată de regulile grupului Nokia (la 
data semnării prezentului CCM platforma electronică utilizată este “Success4U”) până 
la termenul stabilit prin procedurile interne ale grupului, dar nu mai tarziu de data de 
31 martie a fiecărui an. Totodată se va stabili şi planul de dezvoltare individuală a 
angajatului. 
3) Fără a constitui o derogare de la regula de mai sus, această evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor poate avea loc şi mai frecvent decât anual, în funcţie de 
cerinţele postului, natura obiectivelor sau periodicitatea cu care acestea se modifică 
pe parcursul anului calendaristic pentru care au fost stabilite.  
 
B. Evaluarea determinată de cerinţele postului, de regulile interne ale fiecărui 
departament, posibilitatea unei promovări sau de eventualele poziţii interne 
disponibile pentru care angajaţii candidează: 

 
Prin excepţie de la evaluarea descrisă la punctul A de mai sus, angajaţii pot să fie 
supuşi evaluărilor de performanţă, în condiţiile stabilite de procedurile grupului Nokia 
sau prin Regulamentul Intern atunci când cerinţele postului sau regulamentul 
departamentului în care lucrează o cer, precum şi atunci când sunt promovaţi sau 
intenţionează să candideze pentru poziţii deschise în cadrul grupului. Evaluările pot 
presupune atât analizarea activităţii derulate de salariat de la evaluarea precedentă 
menţionată la punctul A, în funcţie de criteriile generale de evaluare şi cu luarea în 
considerare a gradului de realizare a obiectivelor stabilite de Angajator, precum şi 
testări profesionale specifice în vederea determinării competenţei şi aptitudinilor 
profesionale, stabilite de către Angajator prin norme interne. Aprecierile și calificativele 
pot avea în vedere şi rezultatele obţinute la programele de pregătire profesională. 
 
 
 
C. Evaluarea angajatului pentru situaţia în care se constată că acesta nu mai 
corespunde profesional postului pe care este angajat: 



 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ  

 

 18/48

1) În anumite situații, inclusiv în urma evaluărilor de performanţă 
menţionate la punctele A şi B, precum şi oricând pe parcursul executării CIM, se poate 
constata că, în cazul unor salariaţi, există premisele că aceştia să nu mai corespundă 
postului pentru care au fost angajaţi, caz în care se pune problema încetării CIM al 
acestora, în condiţiile legii. 
Premisele de mai sus trebuie să aibă la bază cauze reale și serioase, documentate 
de catre responsabilul direct. 
2) Situaţiile menţionate în alineatul C.1) trebuie sesizate de îndată reprezentanţilor 
legali ai Societăţii, sau persoanelor împuternicite de aceştia, care vor dispune 
întrunirea unei Comisii de specialitate care să realizeze o evaluare profesională a 
salariatului în cauză. Din Comisie va face parte, fără drept de vot, şi un reprezentant 
al Sindicatului, care va urmări modul de derulare a lucrărilor Comisiei de specialitate.  
3) Comisia de specialitate va convoca salariatul în vederea evaluării aptitudinilor sale 
profesionale. Termenul în care va avea loc evaluarea propriu-zisă nu poate fi mai 
devreme de 5 (cinci) zile de la momentul în care salariatului i s-a comunicat 
convocarea. În cuprinsul convocării se vor determina locul, data şi ora examinării, 
precum şi tipul de probe la care salariatul va fi supus (se va indica dacă acesta 
urmează să fie supus unor testări tehnice, unor probe de lucru, unor examene orale 
sau scrise, etc.). Totodată, în funcţie de probele de examinare, în cuprinsul convocării 
se va stabili şi bibliografia pe care salariatul să o aibă în vedere, sau tematica cu 
privire la care ar trebui să se pregătească. Atât subiectele examinării cât şi eventualele 
probe de lucru trebuie să fie în legătură cu activitatea desfăşurată şi sarcinile de 
serviciu. Testele nu vor conţine abrevieri sau termeni de specialitate neutilizaţi în 
activitatea desfăşurată de către salariat. 
4) În urma examinării, Comisia de specialitate va evalua şi va acorda o (1) notă 
salariatului supus examinării, conform procedurii descrise în Regulamentul Intern al 
Societăţii. În raportul final, Comisia de specialitate va avea în vedere atât nota 
acordată în cadrul examinării, cât şi rezultatele obţinute de salariat pe parcursul 
evaluării periodice şi concluziile la care au ajuns evaluatorii. Raportul final trebuie să 
conţină, în funcţie de parametrii puşi în discuţie mai sus, o propunere clară din partea 
Comisiei de specialitate, din care să rezulte dacă salariatul în cauză mai este sau nu 
apt din punct de vedere profesional să continue raportul de muncă. Poziţia Comisiei 
trebuie să conţină toate argumentele care au condus la un anumit punct de vedere, 
astfel încât să permită Angajatorului să adopte decizia care se impune.  
5) Neprezentarea salariatului la Comisia de specialitate în vederea evaluării 
aptitudinilor profesionale fără un motiv justificat, constituie abatere disciplinară gravă, 
care poate fi sancționată prin desfacerea CIM-ului salariatului în cauză. Motivul 
justificat ce face imposibilă prezenţa salariatului la verificare se va comunica Comisiei, 
cel mai târziu la data şi ora întrunirii acesteia. Lipsa unei asemenea comunicări 
conduce la considerarea absenţei salariatului de la examinare, ca fiind o absenţă 
nejustificată ce constituie abatere disciplinară gravă, de natură a atrage concedierea 
salariatului în cauză pentru motive disciplinare.   
6) În cazul în care se decide concedierea salariatului pentru necorespundere 
profesională, acesta va beneficia de un preaviz de 20 de zile lucrătoare. Pe durata 
preavizului, în funcţie de voinţa Angajatorului, este posibil ca salariatul să nu se 
prezinte la locul de muncă, urmând însă a beneficia de salariul de bază integral pentru 
acel post.  
7) În cazul în care decizia Angajatorului este în sensul că salariatul nu corespunde 
profesional pentru postul pe care este angajat, Angajatorul îi va pune la dispoziţie 
informaţiile referitoare la alte posturi vacante corespunzătoare, cu pregătirea sa 
profesională, la care salariatul poate aplica sau nu, într-un termen de 3 (trei) zile 
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lucrătoare. Informarea se va face odată cu comunicarea 
preavizului. În măsura în care salariatul în cauză aplica pentru unul dintre posturile 
vacante, aplicaţia sa va fii tratată prioritar. În cazul în care salariatul întruneşte toate 
condiţiile pentru ocuparea postului vacant, se va încheia un act adiţional la contractul 
individual de muncă, salariatul urmând să ocupe noul loc de muncă pentru care a fost 
acceptat. Dacă salariatul răspunde negativ sau nu răspunde în termenul de 3 (trei) 
zile lucrătoare, atunci, la expirarea termenului de preaviz, contractul său individual de 
muncă va înceta pentru necorespundere profesională.  
8) În cazul în care la nivelul Angajatorului nu există posturi disponibile 
corespunzătoare competenţei profesionale a salariatului, atunci Angajatorul va anunţa 
autoritatea competentă (AJOFM) cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu acel 
salariat. Notificarea autorităţilor competente (AJOFM) intervine în termen de 3 (trei) 
zile lucrătoare de la data la care salariatul a fost preavizat cu privire la concediere.  
  
Art. 62.  Modul de Organizare a Societăţii 
1) Prin specificul organizării la nivelul grupului Nokia şi prin specificul activităţii la 
nivelul Societăţii, compania poate avea în structura organizatorică: 

a) Departamente specifice activităţii adresate clienţilor locali (Sales); 
b) Departamente “hosted” – desfăşurând în România activităţi în beneficiul 

grupulului  Nokia sau clienţilor Nokia din întreaga lume; 
c) Departamente orientate spre o anumită tehnologie sau produs, acoperind atât 

partea de pregătire oferte pentru acea tehnologie, cât şi partea de servicii, 
suport şi mentenanţă. 

d) Departamente “business support” (Resurse Umane, Juridic, Financiar, 
Achiziţii, etc); 

2) Activitatea angajaţilor din aceste departamente este coordonată de Managerii din 
cadrul Nokia, indiferent de locaţia geografică a acestora vis-a-vis de angajaţii pe care 
îi coordonează. 
3) În plus faţă de coordonatorii de activitate (Manageri)  menţionaţi în alin.2 de mai 
sus, pe plan local, angajaţii pot fi coordonaţi din punct de vedere administrativ şi de 
directorii departamentelor/team-leaderi conform organigramei Societăţii/structurii 
specifice fiecărui departament. Atribuţiile Managerilor pot fi delegate, după caz, 
directorilor de departamente/team-leaderi-lor Societăţii.  
4) În sensul politicilor şi procedurilor interne şi prevederilor legale, termenii de 
manageri / personal de conducere vor fi definiţi în Regulamentul Intern sau în mod 
explicit în cazul politicilor respective, după caz. 
 
 
CAPITOLUL VIII 
FORMAREA PROFESIONALĂ 
___________________________________________________________________ 
Art.63.1) Formarea profesională are la bază nevoia Societăţii de creştere a 
competitivităţii, precum şi nevoia salariatului de dezvoltare profesională continuă şi 
are ca scop creşterea capacităţilor productive şi inovative la locul de muncă. 
2) Prin termenul de "formare profesională", Părţile înteleg să desemneze orice fel de 
procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, cunoştinţe suplimentare într-
un anumit domeniu de natură tehnică / profesională, abilităţi noi sau prin care îşi 
îmbunătăţeşte cunoştinţele şi abilităţile existente, precum şi orice procedură prin care 
salariatul se specializează sau se perfecţionează, concretizată sau nu printr-un 
certificat sau o diplomă corespunzatoare.             
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3) Formarea şi perfecţionarea profesională se pot referi inclusiv 
la subiecte din domeniul relaţiilor de muncă, dreptului de asociere şi libertăţii sindicale. 
4) Formarea profesională nu include cursurile periodice obligatorii prin lege, 
regulamente interne sau proceduri corporate. 
5) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor 
categoriilor de salariaţi.  În acest sens, Angajatorul pune la dispoziţia tuturor 
angajaţilor platforma electonică a Nokia Edu şi oferta de cursuri şi traininguri gratuite 
(de exemplu, la data semnării prezentului CCM, cele de pe platformeleCorner Stone, 
etc). 
6) Fiecare angajat se poate instrui şi poate apela individual la oferta de cursuri / 
traininguri interne. 
7)  Privind formarea profesională conform cu art.194 alin.1 din Codul Muncii se va ţine 
seama cel puţin de următoarele: 

a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a 
nevoilor de dezvoltare ale angajatilor și a căilor de realizare; adoptarea 
programului anual se va face cu consultarea SITT și/sau angajaților în speță, 
în conformitate cu prevederile legale; cheltuielile pentru activitatea de 
formare profesională a Angajaților, ințiată de Angajator, se suportă de către 
Angajator; 

b) în cazul în care Societatea urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul 
de activitate, aceasta va consulta SITT cu cel puţin 30 de zile înainte de 
aplicarea măsurii şi va oferi propriilor angajaţi posibilitatea de a se recalifica 
în consecință. 

 
Art. 64.1) Planul de formare profesională a salariaţilor se stabileşte anual (sau ori de 
câte ori este nevoie, dacă există modificări), la nivelul fiecărui departament, în funcţie 
de cerinţele specifice şi este adus la cunoştinţa salariaţilor de către Managerul 
departamentului respectiv. 
2) Iniţiativa formării profesionale poate aparţine atât angajatorului, cât şi salariatului. 
3) În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională organizat de 
un terţ pe care ar dori să-l urmeze şi care nu se regăseşte în aria curiculară oferită 
prin programele interne ale grupului, însă este în strânsă legătură cu postul pe care 
acesta este angajat, Angajatorul va decide dacă şi în ce condiţii va suporta 
contravaloarea cursului, luând în considerare în ce masură cursul de formare 
profesională corespunde direcţiei de dezvoltare a angajatului, planului de carieră şi 
cerinţelor Societăţii. 
4) În cazul în care un angajat face dovada că nu a mai participat la nicio formă de 
dezvoltare profesională în ultimiii doi ani (inclusiv programele şi cursurile interne 
disponibile pe platformele electronice ale Angajatorului) deoarece Angajatorul nu i-a 
oferit această oportunitate sau formarea necesară conform cerinţelor postului nu se 
regăseşte în aria curriculară inclusă în programele interne conform alin. 3), salariatul 
are dreptul la un concediu de formare profesională plătit de Angajator de până la 10 
(zece) zile lucrătoare sau până la 80 de ore, stabilit împreună cu Managerul direct, 
pentru a urma o măsură de dezvoltare individuală în linie cu cerinţele postului pe care 
îl desfăşoară sau a planului de carieră agreat cu Managerul. 
 
Art.65. În situaţia în care există direcţii anunţate de creştere potenţială cu un număr 
semnificativ de poziţii în cadrul anumitor departamente din cadrul Societăţii, 
Angajatorul va asigura disponibilitatea unor măsuri de formare specifice care pot fi 
accesate de către angajaţii ale caror posturi sunt supuse riscului de reducere şi care 
vor să acceseze noile poziţii deschise. În acest caz, costurile vor fi suportate de către 
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Angajator. În situaţia în care anumite poziţii vor fi eliminate prin 
digitalizare sau automatizare, Societatea va asigura a priori disponibilitatea unor 
măsuri de formare specifice pentru angajaţii impactaţi care vor să acceseze 
eventualele poziţii deschise din Societate. 
 
CAPITOLUL IX 
PROTECŢIA SOCIALĂ 
Art.66.1) În cazul în care Societatea va fi în situaţia de a efectua concedieri pentru 
motive care nu ţin de persoana salariatului, precum şi în situaţia în care intervine o 
concediere pentru inaptitudine fizică şi sau psihică în sensul prevederilor Codului 
Muncii, salariaţilor concediaţi pentru asemenea motive li se va acorda, sub rezerva 
Art.66(5) de mai jos, în afara drepturilor cuvenite la zi, o compensaţie în suma brută  
reprezentând echivalentul unui număr de salarii lunare de încadrare conform tabelului 
de mai jos: 
 

Vechimea în 
Societate 

 
Vârsta 

< 1 an ≥ 1 - < 
3 ani 

≥ 3 - < 6 
ani 

≥ 6 - < 9 
ani ≥ 9 ani 

< 30 de ani 1 3 4 6 8 
≥ 30 de ani - < 50 de 
ani 1 5 6 8 

Egal cu vechimea în Societate 
(maxim 14)  

≥ 50 de ani 1 6 7 9 
Egal cu vechimea în Societate 

+ 1 (maxim 14) 

 
2) Prin vechime  în cadrul Societăţii, în sensul acestui articol, se înţelege cumulul 
tuturor perioadelor lucrate în Societate, în societatea Datatim SA (societate în cadrul 
căreia au lucrat actuali angajaţi ai Societăţii, până la decizia acţionarului majoritar de 
a minimaliza/închide activitatea acestora), Nokia Solutions and Networks România 
SRL (societate afiliată grupului Nokia) şi în societăţile către care Societatea a făcut un 
transfer de întreprindere, unitate sau parte a acesteia dacă respectivii angajaţi au 
revenit în Societate, incluzând concediile de odihnă, precum şi acele concedii care, în 
conformitate cu legea, trebuiesc luate în calcul pentru determinarea vechimii în 
muncă. 
3) Prin salariul de bază individual se inţelege salariul de bază brut primit de fiecare 
angajat în luna anterioară desfacerii contractului individual de muncă cu Societatea. 
4) Se consideră vechime continuă în muncă doar în cazul fuziunii juridice a societăţilor 
mai sus amintite şi nu se va lua în considerare vechimea angajatului care revine după 
o perioadă mai mare de 1 an sau dacă se angajează la una dintre aceste societăţi 
înainte ca fuziunea societăţilor să fie anunţată. 
5) Salariatul vizat de măsurile de concediere menționate la Art.66.1) de mai sus, va 
beneficia de compensația prevăzută la Art.66.alin.1) de mai sus, cu excepţia cazului 
în care Societatea i-a oferit, până cel mai târziu cu o (1) săptămână înainte de data 
de începere a preavizului, cel puţin un alt post vacant în grupul de firme Nokia care 
respectă urmatoarele criterii: 

i. face parte din aceeaşi familie şi sub-familie de posturi (de exemplu: 
financiar, dezvoltare software, R&D, operaţiuni, etc.) ca şi postul actual; 

ii. este compatibil cu pregătirea, competenţele, experienţa profesională, şi, 
după caz, cu capacitatea de muncă a salariatului, stabilită conform legii; 

iii. are cel puţin acelaşi nivel al postului (job grade), al salariului şi beneficiilor 
aceleaşi orice alte clauze contractuale esenţiale agreate (definite de Codul 
Muncii -Art.17 alin.3) ca şi postul actual; 



 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ  

 

 22/48

şi salariatul l-a refuzat în mod nejustificat. 
6) În cazul oricăror divergenţe în interpretarea sau aplicarea Art.66 alin 5) de mai sus, 
se aplică prevederile Art.6 alin.1 din acest CCM (Comisia Paritară). 
7) Plata compensaţiilor lor prevăzute la Art.66 (1) de mai sus se va face în termen de 
maximum 30 de zile de la data încetării CIM, într-o singură tranşă.  
8) Angajaţii care se afla în proces de concediere pot deconta, până la data încheierii 
efective a contractului de muncă, contravaloarea unui curs de training / reconversie / 
recalificare profesională. Suma maximă decontată va fi la nivelul unui salariu lunar 
mediu net pe unitate, valabil la data de 1 a lunii în care se face decontarea. 
Decontarea se va face pe baza documentelor justificative anexate la solicitarea scrisă 
a angajatului şi se va plăti ca sumă netă, odată cu ultimul salariu 
9) În cazul transferului de întreprindere, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, 
inclusiv ca rezultat al unei fuziuni, toţi angajaţii afectaţi de acest transfer, inclusiv 
această fuziune, vor beneficia de toate drepturile CCM valabil în momentul 
transferului/fuziunii, în condiţiile legii şi pe toată durata valabilităţii acestuia, conform 
legii aplicabile (ex.Legii nr.67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora).  
10) În situaţia în care Societatea vizează măsuri care ar determina concedieri 
colective, vor fi respectate toate procedurile prevăzute de lege. Societatea se obligă 
să anunţe în scris Sindicatul cu privire la numărul posturilor care urmează să fie 
reduse, natura acestora, precum şi cauzele concrete ce au dus la necesitatea acestor 
măsuri, cu minimum 45 de zile calendaristice anterioare datei înaintării preavizului cu 
privire la încetarea contractului individual de muncă. Societatea se obligă să identifice 
posibilităţile de recalificare în vederea redistribuirii în cadrul unităţii a angajaţilor vizaţi. 
11) Dacă Societatea îşi extinde sau îşi reia activitatea care a făcut obiectul concedierii 
colective într-o perioadă de 3 (trei) luni de la luarea măsurilor de desfacere a CIM 
pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, aceasta are obligaţia să anunţe în 
scris organizaţia sindicală. Salariaţii care au fost concediaţi, în cadrul concedierilor 
colective, au dreptul să fie reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă sau locuri 
echivalente, fără examen sau concurs ori perioadă de probă. Angajatorul va transmite 
o comunicare scrisă în acest sens, iar foştii angajaţi au obligaţia de a-şi manifesta 
expres consimţământul în termen de 10 (zece) zile lucrătoare cu privire la locul de 
muncă oferit. 
 
Art.67. În cazul în care Angajatorul este pus în situaţia de a reduce un anumit număr 
de poziţii din cadrul unei unităţi organizatorice interne în care există mai mulţi angajaţi 
cu aceeaşi funcţie, cu fişe de post similare  şi raportând la acelaşi Manager direct 
(indiferent dacă aceasta restructurare ar putea fi considerată concediere individuală 
sau colectivă în sensul Codului Muncii), salariaților li se va acorda posibilitatea de a-
și exprima intenția de plecare voluntară, în conformitate cu prevederile de mai jos:  

a) Toţi angajaţii din departamentele vizate vor fi informaţi asupra numărului de 
posturi care urmează a fi redus şi a cauzelor care au determinat o asemenea 
măsură;  

b) În termen de 20 de zile lucrătoare de la acest anunţ, angajaţii respectivi au 
posibilitatea de a anunţa departamentului HR intenţia de a pleca voluntar din 
Societate. Departamentul HR va înregistra ordinea cronologică în care angajaţii 
şi-au exprimat intenţia de a părăsi voluntar Societatea şi va informa Managerul 
Direct al angajaţilor respectivi; 

 c) În ordinea cronologică mai sus menţionată, încetarea relaţiilor de muncă cu 
angajaţii respectivi se va face prin restructurarea poziţiei, în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii cu privire la încetarea contractului individual de 
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muncă, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, 
procedura de selecţie fiind considerată îndeplinită. 

 
Art.68. La momentul în care se face anunţul cu privire la necesitatea restructurării 
anumitor poziţii, departamentul HR va anunţa echipa de recrutare cu privire la 
angajaţii ale căror poziţii urmează a fi reduse, potenţialele candidaturi ale angajaţilor 
respectivi pe orice poziţie internă din cadrul Societăţii fiind tratate cu prioritate.  

 
Art.69.1) Criteriile care vor fi avute în vedere de Angajator pentru stabilirea ordinii de 
prioritate la concediere (individuală sau colectivă) în cazul în care Angajatorul este 
pus în situația de a reduce un anumit număr de poziții din cadrul unei unități 
organizatorice interne în care există mai mulți salariați cu aceeași funcție, cu fișe de 
post similare și raportând la același manager direct (și în măsura în care prin plecările 
voluntare sau mobilitate internă nu a fost acoperit numărul de posturi supuse 
reducerii), sunt următoarele: 
 
A. Evaluarea profesională: 

a) Se vor lua în considerare evaluările de performanţă ale angajaţilor 
respectivi aşa cum sunt ele documentate în instrumentul specific al 
grupului Nokia (la data semnării prezentului CCM, platforma electronică 
utilizată este “Succes 4U”), conform Art.61, punctele A şi B. Angajaţii 
care, la data anunţării măsurii de reducere de posturi, au rezultatele cele 
mai slabe, vor fi supuşi procedurii de concediere; 

b) În cazul existenţei mai multor angajaţi cu aceleaşi rezultate, se va iniţia o 
noua procedură de testare profesională. Toate detaliile testării, inclusiv 
bibliografia, vor fi comunicate angajaţilor cu 20 de zile înainte de data 
testării. Din Comisia care va evalua rezultatele poate face parte un 
reprezentant al organizaţiei sindicale, cu statut de observator. Testarea 
se va nota cu trei calificative: bine, suficient, insuficient. Angajaţii cu 
rezultatele cele mai slabe vor fi cei ale căror contracte de muncă vor 
înceta în conformitate cu prevederile Codului Muncii referitoare la 
încetarea contractului pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, 
procedura de selecţie fiind considerată îndeplinită. 

 
B. Aplicarea criteriilor sociale:  În cazul efectuării testării suplimentare, dacă se 

dovedeşte ca mai mulţi angajaţi au acelaşi rezultate, se vor aplica criteriile sociale 
prevăzute la Art.73 alin.3)) şi alin.4) din acest CCM. Încetarea CIM se va face, în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii, cu privire la încetarea CIM pentru 
motive care nu ţin de persoana salariatului, procedura de selecţie fiind considerată 
îndeplinită.  

 
2) În toate cazurile de mai sus (A-B), încetarea relaţiilor de muncă cu angajaţii 
respectivi se va face în conformitate cu prevederile Codului Muncii cu privire la 
încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului şi cu plata pachetului compensatoriu prevăzut la Art.66 alin.1). 
 
Art.70. Salariaţii care se pensionează conform prevederilor legale sau pentru 
invaliditate de gradul I sau II primesc la data încetării contractului individual de muncă 
o indemnizaţie egală cu:  

a) pentru pensionarea la limită de vârstă – 2 (două) salarii de bază individuale 
avute în luna pensionării; 
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b) pentru invaliditate de gradul 1 – 6 (șase) salarii de 
bază individuale avute în luna pensionării; 

c) pentru invaliditate de gradul 2 – 4 (patru) salarii de bază individuale avute 
în luna pensionării. 

 
Art.71.1) Salariaţii care au fost încadrați în locuri de muncă cu condiţii deosebite sau 
în condiţii speciale de muncă se pot pensiona pentru limita de vârstă sau anticipat 
parţial cu reducerea vârstei standard de pensionare, calculată potrivit legislaţiei în 
vigoare. 
2) În cazul apariţiei unor reglementări de pensionare accelerată, comisia de 
negociere a CCM va stabili criteriile de aplicare în cadrul Societăţii. 
3) Nu se pot desface CIM-urile pe o perioadă de minimum 6 (șase) luni de la reluarea 
activităţii, considerată perioadă de readaptare, salariaţilor care au beneficiat de 
concediu de maternitate şi/sau concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului pentru 
motive care nu au legătura cu persoana salariatei/salariatului şi pentru motivul de 
necorespundere profesională prevăzut de Codul Muncii. 
 
Art.72.1) În urma unor programe de formare profesională, Societatea va putea 
solicita salariaţilor semnarea de acte adiţionale prin care salariatul se obligă să nu 
părăsească societatea din iniţiativa sa pentru o anumită perioadă de timp, decât cu 
plata în mod proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, a costurilor 
generate de participarea salariatului la programele de formare profesionale, conform 
actului adițional. Costurile aferente programelor de formare profesională vor fi aduse 
la cunoştinţa salariatului anterior participării acestuia la programul respectiv.  
2) În cazul în care Societatea ia măsura desfacerii CIM al unui salariat din motive 
care nu au legatură cu persoana salariatului şi care a urmat o formă de calificare sau 
perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu Societatea un act adiţional la 
contractul de muncă prin care s-a obligat să presteze o activitate pentru aceasta o 
anumită perioadă de timp, Societatea nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri 
pentru perioada ramasă nelucrată până la împlinirea termenului. 
 
Art.73.1) În cazul efectuării de reduceri și redistribuiri de personal conform para.2) din 
prezentul articol, la cererea membrilor vizați, Sindicatul are dreptul de a participa cu 
statut de observator în cadrul oricăror proceduri de evaluare a criteriilor menționate 
mai jos în ce privește personalul Societății. 
2) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, în cazul concedierilor colective, după 
reducerea posturilor vacante de natura celor desființate, măsurile vor afecta 
contractele individuale de muncă ale salariaților care, în cadrul procedurilor interne de 
evaluare a performanțelor (menționate în Regulamentul Intern) au obținut rezultatele 
cele mai slabe.  
3) În cazul în care, din punct de vedere al performanțelor rezultatele sunt egale, vor 
fi supuse reducerii, în ordine: 

a) posturile ocupate de salariații care cumulează două sau mai multe funcții, 
precum și posturile celor care cumulează pensia cu salariul; 

b) posturile ocupate de salariații care îndeplinesc condițiile de vârstă standard 
și stagiu de cotizare și nu au cerut pensionarea în condițiile legii; 

c) posturile ocupate de salariații care îndeplinesc condițiile de pensionare la 
cererea lor. 

4) Totodată, în cazul în care din punct de vedere al evaluării performanțelor și realizării 
obiectivelor, rezultatele sunt egale, vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale: 
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a) dacă masura ar putea afecta doi soți care lucrează în 
Societate, se desface contractul de muncă al soțului care are venitul cel mai 
mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei 
persoane care ocupă un post nevizat de reducere, sau a oricăruia dintre 
soți cu acordul părților; 

b) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere; 
c) măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire 

copii, bărbații văduvi sau divorțati care au în îngrijire copii, unicii întreținători 
de familie, precum și pe salariații care mai au cel mult 3 ani până la 
pensionare la cererea lor. 

 
Art.74. În cazul unor situații identice, în ce privește criteriile sociale, aplicabile după 
evaluarea performanțelor, nominalizarea persoanelor supuse concedierii colective se 
va face cu consultarea Sindicatului reprezentativ. 
 
Art 75.1)  În afară de ajutoarele sociale prevăzute de lege și acordate din bugetul de 
stat, Societatea va acorda pentru evenimente deosebite ajutoarele prevăzute în 
Anexa 5  - Asigurări, fiecărui angajat în cauză.  
2) Societatea va acorda următorele ajutoare : 

a) pentru nașterea fiecărui copil, un ajutor de 100% din salariul de bază 
individual pe ultima lună plătită angajatului, dar nu mai puțin de un (1) 
salariu mediu pe unitate; în cazul în care ambii părinți sunt salariații 
Societății, ajutorul va fi acordat unuia din părinți, potrivit opțiunii acestora. 
Acest ajutor se acordă salariaților și pentru adopția copiilor minori.  

b) un ajutor de 100% din salariul de bază pe ultima lună plătita salariatului, dar 
nu mai puțin de un (1) salariu mediu pe unitate, la decesul soțului sau soției, 
precum și al rudelor de gradul unu (1).  

c) un ajutor de 100% din salariul de bază pe ultima lună plătită salariatului, dar 
nu mai puțin de un (1) salariu mediu pe unitate, acordat familiei, în cazul 
decesului Salariatului. 

d) În cazuri medicale excepționale, unde sunt necesare intervenții medicale și 
spitalizare în afara țării pentru Angajat, costurile nefiind acoperite de către 
sistemul de asigurări sociale din România, pot fi acordate ajutoare pe bază 
aprobării Comitetului de Compliance al Societății, în conformitate cu regulile 
specifice.  

3) Ajutorul în caz de deces se acordă pe baza declarației pe proprie răspundere din 
care să rezulte că salariatul a suportat cheltuielile de înmormântare. 

4) Copil, în înțelesul de mai sus, este cel rezultat din căsătorie sau din afara căsătoriei, 
cel adoptat, copilul pe care cel în cauză l-a luat pentru a-l crește în condițiile art. 88 
din Codul familiei și, de asemenea, copilul aflat în întreținerea salariatului ca urmare 
a unei situații de fapt sau de drept, dovedită prin acte de stare civilă și declarație pe 
proprie răspundere.  

5) Părinți, în înțelesul prezentului CCM, sunt fie părinții firești, fie cei care au adoptat 
copilul, fie cei care l-au avut în întreținere ca urmare a unei situații de fapt sau de drept 
dovedită prin acte de stare civilă și declarație pe proprie răspundere. În situația în care 
în familia în care s-a produs decesul sunt mai multe persoane încadrate la Societate, 
ajutorul bănesc se acordă o singură dată persoanei care a avut în întreținerea sa pe 
decedat sau acelei persoane care a suportat cheltuielile prilejuite de deces. 
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6) În situația în care salariatul decedat nu are familie (soț, soție, 
părinți) ajutorul se acordă persoanei care a suportat cheltuielile de înmormântare pe 
baza unei declarații autentificate în acest sens la notariat și a actelor doveditoare a 
cheltuielilor efectuate. 
7) Ajutoarele prevăzute mai sus se acordă în baza prezentării documentelor ce atestă 
evenimentul (certificat naștere, deces, etc.) și, acolo unde este cazul, a documentelor 
care dovedesc calitatea solicitantului de ajutor (soț, soție, etc.)                      
8) Actele de acordare a ajutoarelor sociale prevăzute în prezentul articol vor fi 
obligatoriu aprobate/vizate conform politicii de profil aplicabile în  Societăți. 
9) Aceste ajutoare se acordă după producerea evenimentului sau în cel mult trei luni 
de la această dată și se calculează la nivelul salariului de bază de încadrare în cadrul  
Societății din luna producerii evenimentului.  
10) În cazul accidentelor de muncă sau angajaților cu boli profesionale Societatea va 
suporta parțial sau total costul tratamentului în țară și/sau în străinătate cu acordul 
reprezentanților legali ai Societății. Aceasta se acordă indiferent de salariu și de 
natura CIM. 
11) În cazul în care salariații Societății au suferit pierderi însemnate în gospodăriile 
proprii ca urmare a unor calamități naturale sau în cazul în care salariații sau membrii 
lor de familie (soț, soție, copii aflați în întreținere sau părinții salariatului care locuiesc 
împreună cu acesta) suferă de o boală incurabilă sau gravă, ori au avut un accident 
ce presupune un program prelungit de recuperare medicală se pot acorda ajutoare 
sociale. Aceste ajutoare necesită aprobarea reprezentanților legali ai  Societății. 
12) Angajații pot beneficia de ajutoare pentru proteze (cu excepția celor dentare) 
chirurgicale,oculare, auditive, centuri abdominale, aparate ortopedice, medicamente 
deficitare, precum și decontarea costurilor legate de tratamentul bolilor profesionale 
cu aprobarea reprezentanților legali  ai Societății, la propunerea Sindicatului. 
13) În cazul schimbării locului de muncă din inițiativa Societății într-o locație 
către/dinspre care nu există mijloace de transport în comun pentru unde angajatul 
este obligat să se deplaseze, în zilele în care angajatul lucrează, Societatea se obligă 
să asigure mijloace de transport până la/de la locul de muncă. În funcție de opțiunea 
fiecărui salariat, Societatea va suporta  prețul abonamentului său costului de 
transport pe mijloace de transport în comun pentru salariații afectați, dacă acest lucru 
este posibil,  până în proximitatea locației respective. 
 
Art.76. Pe perioada în care salariatul-părinte se afla în concediul pentru creșterea 
copilului, nu i se va putea desface contractul de muncă, iar pe postul său vor putea fi 
angajate numai persoane cu contract de muncă pe perioadă determinată. 
 
Art.77. Salariatul părinte care lucrează cu jumătate de normă, în condițiile renunțării 
la concediul legal pentru creșterea copilului, nu beneficiază de program redus. 
Salariatele/salariații care beneficiază de reducerea duratei normale de lucru  nu pot 
efectua ore suplimentare.  
 
Art.78. În cazul în care Societatea va contracta executarea unor lucrări în străinatate 
cu salariați ai Societății, în cazul modificării condițiilor de muncă, salarizare, 
drepturilor și obligațiilor acestora, Societatea de comun acord cu angajatul va stipula 
noile clauze printr-un document oficial conform procedurilor interne în vigoare. 
 
Art.79. Cuantumul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă provocată 
de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasării la și de la locul de 
muncă, în perioada și pe traseul normal al deplasării, este de 100% din salariul de 
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bază corespunzător perioadei de incapacitate temporară, 
indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea în muncă. 
 
Capitolul X 
DELEGAREA ȘI DETAȘAREA 
 
Art.80.1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea 
sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în CIM. 
(2) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate 
celelalte drepturi prevăzute în CIM. 
 
Art.81 Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia Angajatorului, de 
către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara 
locului său de muncă. 
 
Art.82.1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile 
calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 
60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului (inclusiv prin mijloace 
comunicare electronica). Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate 
constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. 
2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi 
la o indemnizaţie de delegare (“diurna internă” sau “diurnă externă”).  
3) Stabilirea diurnelor  aferente  deplasărilor interne și/sau internaționale, se face 
conform Anexei 1, punctul 3 din prezentul CCM. 
 
Art.83 În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai 
cu consimţământul scris al salariatului. 
 
Art.84.1) Detașarea reprezintă schimbarea temporara, din dispoziția angajatorului, a 
locului muncii angajatului la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în 
interesul acestuia. Detasarea se poate dispune cu acordul scris al angajatului pe o 
perioada maxima de 1 (un) an si poate sa fie prelungita, cu acordul ambelor parti, din 
6 (șase) în 6 (șase) luni. 
2) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de Angajatorul său numai în mod 
excepţional şi pentru motive personale temeinice. 
 
Art.85.1) Pentru deplasarile pe teritoriul Romaniei, salariatii vor beneficia de o diurnă 
zilnica in conformitate cu prevederile prezentului CCM. 
2) Pe durata detaşării, salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, 
fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la 
angajatorul la care este detaşat. 
3) Pentru detașările transnaționale, se aplică prevederile legislației speciale în acest 
domeniu (de ex. la data prezentului CCM -Legea nr.16/2017). 
4) Salariații își păstrează aceeași funcție și aceleași drepturi salariale la întoarcerea 
din delegații sau detașări pe termen lung - de minimum 6 (șase) luni de zile, inclusiv 
aplicarea unor eventuale creșteri salariale de care ar fi putut beneficia în condițiile în 
care nu ar fii fost delegați sau detașați. 
 
 
CAPITOLUL XI 
DISCIPLINA MUNCII 
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Art.86. Disciplina muncii în cadrul Societății este reglementată 
conform prevederilor Regulamentului Intern al Societății și legislației în vigoare.  
 
Art.87. 1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio sancțiune disciplinară, cu excepția 
avertismentului, nu poate să fie dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. 
2) În vederea cercetării abaterii disciplinare și propunerii sancțiunii se va constitui o 
comisie. La cererea salariatului, din comisie poate face parte, fără drept de vot și un 
reprezentant al organizației sindicale al cărei membru este salariatul cercetat. 
 
Art.88.1) Înainte de începerea cercetării disciplinare prealabile, conducerea Societății 
are obligația de a informa în scris salariatul, în legătură cu dreptul sau de a fi asistat 
de către Sindicatul al cărui membru este. 
2) Sindicatul are dreptul să își exprime opinia înainte de deciderea sancțiunii pentru 
salariatul sancționat care este membru de Sindicat.  
 
Art.89. Cercetarea în vederea aplicării de sancțiuni disciplinare 
1) Disciplina muncii in cadrul Angajatorului este reglementata conform prevederilor 
politicilor interne, Regulamentului Intern, CCM si legislatiei in vigoare. 
2) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit 
legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit 
o abatere disciplinară. Sancționarea disciplinară (cu excepția avertismentului) 
presupune în prealabil o cercetare disciplinară a salariatului în cauză. 
3) Procedura referitoare la sanctionarea disciplinară are în vedere următoarele 
principii : 

a) salariatul supus cercetării disciplinare este obligat să se prezinte la 
convocarea în vederea audierii sale și să colaboreze cu angajatorul pe toată 
durata cercetării disciplinare, inclusiv să aibă o atitudine corespunzătoare, 
cuviincioasă, fată de membrii comisiei de cercetare; neprezentarea, fara un 
motiv obiectiv, la convocarea transmisă de comisia de cercetare, permite 
angajatorului adoptarea măsurii disciplinare fără ca salariatul să-si fi 
exprimat punctul de vedere în apărarea sa; 

b) salariatul supus cercetarii are dreptul de a-si exprima punctul de vedere 
asupra celor intamplate care va fi consemnat întocmai în procesul verbal al 
lucrărilor comisiei; 

c) salariatul supus cercetării disciplinare este îndreptățit să fie asistat, la 
cererea sa, de către un reprezentant al SITT, cel care asistă având numai 
rolul de observator. 

(4) În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care 
au fost săvârşite, precum şi orice date concludente. 
(5) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor 
aspecte de care se va ţine seama și la stabilirea sancțiunii: 
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
b) punctul de vedere prezentat de salariat si gradul de vinovăţie a salariatului; 
c) consecinţele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
(6) Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite și 
să ofere în apărare Comisiei probele/aparările/motivațiile pe care le consideră 
necesare. Societatea are obligatia de a-i pune la dispozitie probele de care dispune. 
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(7) După finalizarea cercetării, Comisia propune Angajatorului 
aplicarea, daca este cazul, a unei sancţiuni disciplinare. 
(8) Lucrările Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal. 
(9) În baza propunerii Comisiei de disciplină, Angajatorul va emite o decizie de 
sancţionare a angajatului, dacă este cazul.   
 
CAPITOLUL XII 
DREPTURI SINDICALE 
 
Art.90.1) Administratorii Societății pot invita reprezentanții organizației sindicale 
reprezentative la nivelul Societății să participe la ședințele sale, în condițiile prevăzute 
de lege, privind problemele profesionale, economice, sociale, sportive sau culturale 
puse în discuție. Participarea se face cu statut de observato, cu drept de opinie, dar 
fără drept de vot. 
2) Invitația reprezentanților sindicali se va face cu cel puțin 72 ore înainte de ședință.  
3) Societatea va acorda reprezentanților sindicatului la sfârșitul cursurilor specifice 
noilor angajați („Induction”), un interval de zece (10) minute pentru a prezenta 
activitatea sindicală. În prealabil, Angajatorul va transmite reprezentanților 
Sindicatului locația și calendarul desfășurării acestor cursuri. În situația în care 
Societatea nu mai organizează astfel de programe, Societatea va pune la dispoziția 
Sindicatului, o dată pe lună, lista cu contactele noilor angajați pentru ca Sindicatul să 
își poată organiza propria sesiune de cunoaștere. 
 
Art.91. 
1) Societatea va asigura, în condițiile legii, accesul Sindicatului la documente și 
informații necesare, inclusiv pentru negocierea CCM. 
2) Astfel, Angajatorul are obligaţia să informeze şi să consulte SITT, periodic, in 
conformitate cu prevederile legale, cel puțin cu privire la: 

a) evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi a situaţiei economice a 
Societăţii; în termen de cel mult 180 de zile după raportarea situațiilor 
financiare ale societatii pe anul precedent; 

b) situaţia, structura şi evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul 
Societăţii, precum şi cu privire la eventualele măsuri de avut în vedere, în 
special atunci când există o ameninţare reală la adresa locurilor de muncă; 

c) deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în 
relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de 
legislaţia română privind procedurile specifice, de informare şi consultare în 
cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajatilor, în cazul 
transferului Societăţii. 

3) Pentru a permite examinarea situației în mod adecvat, Societatea va transmite 
Sindicatului, într-un termen rezonabil, pentru a pregăti consultarea, urmatoarele 
informatii: 

a) situațiile financiare anuale; 
b) planul strategic al Societatii, în cazul în care acesta există; 
c) informații  privind efectivele Societatii, situația și politica socială; 
d) alte informații necesare solicitate de Sindicat considerate rezonabile de către 

Societate. 
4) Informarea și consultarea angajatilor cu privire la deciziile care pot duce la 
modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile 
de muncă, acestea incluzând, dar nelimitându-se la - situațiile de transfer de 
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întreprindere, achiziții, fuziuni, concedieri colective, închideri de 
unități de producție, se face după cum urmează: 

a) Societatea va iniția și finaliza procesul de informare și consultare a 
Sindicatului, înainte de implementarea deciziilor respective, pentru a permite 
Sindicatului să formuleze propuneri pentru protecția drepturilor salariaților.  

b) în cazul în care Sindicatul consideră că există o ameninţare reală la adresa 
locurilor de muncă, procesul de informare și consultare va începe, la cererea 
scrisă a Sindicatului, în termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de 
la comunicarea solicitării.  

c) în vederea pregătirii consultării, Societatea are obligația să transmită, în 
baza unei solicitări prealabile a SITT, Sindicatului informațiile strict necesare 
pentru a permite examinarea problemei în mod adecvat. 

5) Consultarea va avea loc la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi a 
angajatilor, precum și într-o formă care să permită Sindicatului să obţină un răspuns 
motivat la orice punct de vedere pertinent, precum și se va încheia cu formularea unui 
aviz pe marginea subiectelor discutate cu Sindicatul. 
6) Pe parcursul exercitării dreptului la informare și consultare, stabilit la data 
prezentului CCM prin Legea nr.467/2006 privind cadrul general de informare și 
consultare a angajaților, republicată și actualizată la zi, Parțile, pe anumite aspecte 
pot sa consulte anumiti experți independenți (“Experți”), cu informarea celeilalte 
Parți.Fieecare Parte își va desemna proprii Experți care vor avea acces, de la 
respectiva Parte, pe bază de acord de confidențialitate, încheiat în prealabil 
lainformațiile confidențiale necesare conform temelor de consultare agreate între Părți 
în cadrul procesului de informare și consultare respectiv.  
 
Art.92.1) Membrii nominalizați de conducerea Sindicatului, care lucrează nemijlocit în 
unitate, având calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului de lucru lunar 
pentru activități sindicale, fără ca prin aceasta să fie afectate obligațiile lor de serviciu. 
Orele se vor acorda cumulat Sindicatului, urmând ca Președintele Sindicatului sau 
secretarul general să comunice în scris Societății, la sfârșitul fiecărei luni pentru luna 
următoare, persoanele ce vor beneficia de zile libere pentru activitate sindicală și 
calendarul activităților,astfel încât Angajatorul să aibă posibilitatea ca în funcție de 
cele primite de la Sindicat să poată realiza organizarea activitătii în luna respectivă. 
În cazuri excepționale, comunicarea din partea Sindicatului se poate face cu minim o 
(1) săptămână înainte. În această situație, orele solicitate se vor acorda cu aprobarea 
managerului direct. Pentru considerarea absențelor salariaților ca absențe motivate, 
în vederea derulării activității sindicale, în cazul membrilor nominalizați, conform 
alin.1), la sfârșitul lunii, Sindicatul va prezenta dovezile necesare în acest sens. 
2) Numărul de ore libere acordate de Angajatorul, Sindicatului pentru activitățile sale, 
ore ale căror costuri sunt suportate de Societate, este de 300 de ore/trimestru, fără 
posibilitatea de reportare (dar nu mai mult de 40 ore/persoană/lună) și fără afectarea 
targetului de utilizare stabilit în grupul Nokia. 
 
Art.93.1) Societatea va asigura în mod gratuit, condițiile de desfășurare a activităților 
sindicale, astfel: 

a) Societatea va pune la dispoziția organizațiilor sindicale, cu titlu gratuit, spații 
corespunzătoare desfășurării activității acestora. 

b) Societatea va pune la dispoziția Sindicatului, spre folosința, cu titlu gratuit, 
mobilierul și dotările necesare desfășurării în condiții normale a activității 
sindicale. 

c) Societatea va asigura:  
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i. Locuri de afisaj la fiecare clădire/ spațiu în care 
societatea își desfășoară activitatea; 

ii. Telefon cu linie interioară/exterioară – 1 post, dacă există; 
iii. Acces, în măsura posibilităților, la utilizarea mijloacelor de transport în 

scopul desfășurării activității sindicale (de ex. deplasări la întruniri 
sindicale, etc), stabilite de comun acord între cele două părți; 

iv. Acces la echipamentele de multiplicare, fax, calculator, imprimantă și 
birotică, instalațiile de teleconferință; 

v. Acces Internet; 
vi. Societatea este de acord că – maxim de două (2) ori pe an – să permită 

tuturor membrilor de sindicat să participe între orele 17-18 la Adunarea 
Generală organizată de Sindicat. Costurile aferente organizării vor fi 
suportate de către Sindicat. 

2) Modul de utilizare a acestor facilități (timp, durată, persoane) se stabilește de 
comun acord cu conducerea Societății și a Sindicatului, ținând cont de următoarele: 

a) Orice document emis de federațiile/organizațiile sindicale va purta semnătura 
președintelui sau secretarului sindical. 

b) Organizația sindicală poate folosi instalațiile de telecomunicații puse la 
dispoziție pentru probleme de interes general ale membrilor organizației, 
precum și pentru informări socio – profesionale. 

c) Teleconferința organizației sindicale va fi aprobată de conducerea unității, în 
baza unei solicitări scrise, depusă cu minim 24 de ore înainte, și care va preciza 
data și ora acesteia.  

d) Teleconferința va avea loc la sediul Sindicatului sau acolo unde se află instalat 
echipamentul de teleconferință. 

 
Art.94. Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții aleși în organele de 
conducere ale organizațiilor sindicale nu pot fi concediați pentru motive care privesc 
apartenența la Sindicat și activitatea sindicală.  
 
Art.95. Pe durata grevei, Societatea nu va înlocui salariații aflați în grevă. 
 
Art.96.1) Societatea recunoaște dreptul reprezentanților Sindicatului de a verifica, în 
urma unor sesizări scrise, împreună cu reprezentanții Societății, modul în care sunt 
respectate drepturile salariaților prevăzute în CCM,  
2) Cheltuielile rezonabile de deplasare pentru cercetarea sesizărilor se suportă de 
către Societate pentru conducerea Sindicatului pe baza informării și aprobării 
prealabile de către administratorii societății sau împuterniciții acestora. 
3) Cheltuielile rezonabile ocazionate de activitatea Comisiilor  constituite conform 
CCM (Comisia Mixtă Paritară și Comisia de Sănătate și Securitate în Muncă), în care 
sunt incluse cheltuielile de transport și diurnă vor fi suportate de Societate pentru 
salariații proprii, ca și pentru reprezentanții Sindicatului, numai pe baza aprobării 
prealabile scrise a oricărei asemenea cheltuieli. 
 
Art.97.1) Societatea și Sindicatul își vor comunica reciproc și în timp util  hotărârile, 
deciziile și alte informații utile privind toate problemele importante din domeniul 
relațiilor de muncă. 
2) Părțile sunt de acord că oricare dintre ele să răspundă în scris la orice contestație 
sau sesizare scrisă adresată de cealaltă parte în termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la data înregistrării, specificându-se întocmai și argumentele care stau 
la baza răspunsului comunicat. 
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Art.98. Orice salariat are dreptul, în urma unei cereri scrise adresate conducerii 
Societății de a consulta dosarul propriu în care sunt arhivate actele privind calitatea 
sa de salariat.  
 
 
CAPITOLUL XIII 
DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.99. La solicitarea Sindicatului, Societatea poate facilita participarea salariaților la 
acțiuni sindicale prin acordarea dreptului de a se recupera orele nelucrate ulterior 
datei desfășurării actiunii. 
Societatea va permite – la cererea liderului sindical – participarea reprezentanților 
sindicali la diversele acțiuni sindicale sau reuniuni, aceste zile nefiind considerate zile 
de concediu. Cheltuielile suplimentare ocazionate de deplasarea respectivă vor fi 
suportate de Sindicat. Numărul de zile dedicat acestor acțiuni este de maximum 15 
zile lucrătoare/ an. 
 
Art.100.1) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una 
dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul 
prevăzut în partea introductivă a prezentului CCM. 
2) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data 
menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. 
3) Orice comunicare între Părțile prezentului CCM se consideră valid efectuată prin 
corespondență electronică (e-mail), rămânând la latitudinea fiecărei părți să aleagă 
acest mijloc de comunicare. Notificările vor fi înmânate: 

a. Președintelui sau secretarului general al Sindicatului; 
b. Reprezentantului departamentului de Resurse Umane al Societății;  

sau vor fi trimise la adresele de email ale persoanelor sus-menționate; 
4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele 
precedente. 
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Art.101. În toate situațiile de reorganizare sau, după caz,de 
transfer de întreprindere către alte companii, drepturile și obligațiile prevăzute de 
prezentul CCM sunt obligatorii noilor subiecte de drept rezultate din aceste operațiuni 
juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
  
Art.102.  Anexele de la 1 la 9 fac parte integrantă din prezentul CCM. 
 
Art.103. Prezentul CCM a fost încheiat în trei (3) exemplare originale, la data de 
26.07.2019 și intră în vigoare la data înregistrării sale la autoritățile competente (de 
ex. ITM Timiș).  
 
Art.104. În cazul semnării ulterioare prezentului contract a unui CCM la nivel superior 
aplicabil în mod expres Nokia, dacă acesta va conține drepturi la un nivel superior 
celor stabilite prin prezentul CCM, se vor aplica aceste prevederi. 
 
S.C. NOKIA NETWORKS S.R.L. prin   
 
Sabin Totorean, Administrator   
 
Cosmin Chiriac, Director HR si Administrator 
 
 
 
Salariaţii Societății  prin: 
 
Florentin Iancu, Președinte al SINDICATULUI  IT TIMIȘOARA 
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ANEXA 1 - NORME ADIȚIONALE DE DELEGARE, 
DETAȘARE ȘI DECONTARE 
 
1.a) Societatea va deconta la cost efectiv pe bază de documente justificative, 
contravaloarea cazării în unități hoteliere agreate în conformitate cu politica Societății, 
conform legii, și va acorda pentru acoperirea cheltuielilor de masă și a altor cheltuieli 
neprevăzute suma de 172 RON pe zi pentru deplasările de serviciu în România. 
b) Societatea va accepta ca mijloace de plată atât cardul sau numerar în limitele legii, 
după opțiunea angajaților . 
c) Procedura de decontare este explicată într-o notă internă a Societății. 
 
2. În cazul în care angajații sunt în delegație în țară sau străinătate, se vor deconta 
integral toate comisioanele de schimb, de extragere, dobânda pentru extragere cash 
(în condițiile în care Societatea nu oferă o alternativă), penalități (neimputabile 
angajatului, de ex: lipsă access rețea pentru efectuarea decontului în e-toolul Concur 
– la data semnării prezentului CCM) pentru cărțile de credit agreate de societate 
pentru a fi folosite de angajat în scopul delegării în interes de serviciu.  
 
3.a) Valoarea diurnelor pentru delegări/ detașări interne nu va putea fi mai mică decât 
cea stabilită conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului 
autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate în 
interesul serviciului. 
b) Valoarea diurnelor pentru delegări/detașări externe se stabilește conform politicilor 
interne ale grupului Nokia și nu poate fi mai mică decât cea stabilită în lege (în prezent 
reglementată de Anexa 1 din HG 5180/1995 privind drepturile și obligațiile 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar, cu modificările ulterioare) sau decât valorile stabilite la nivel de Societate la 
data prezentului CCM. 
 
4. În cazul delegării, angajatul va utiliza un card de credit garantat de Societate pentru 
toate cheltuielile aferente respectivei delegări. Prin excepție, în absența cardului 
respectiv de credit, nu se admite delegarea angajatului fără acordarea unui avans 
minim egal cu suma care apare pe ordinele de misiune (la data semnarii prezentului 
CCM – Concur “Request”) înaintea debutării delegației. În cazul în care angajatul nu 
a primit indemnizația de delegare conform ordinului de misiune și procedurilor interne 
ale Societății, acesta poate refuza executarea misiunii în orice moment, fără a fi tras 
la răspundere disciplinară.  
 
5. Este obligația angajatului de a întocmi decontul justificativ la întoarcerea din 
deplasare în termenul prevăzut de reglementările interne ale Societății. Neefectuarea 
decontului în termenul prevăzut se consideră abatere disciplinară. 
 
6. Diferențele de decont, în cazul în care angajatul va avea de încasat bani de la 
Societate se virează în contul personal al angajatului specificat de acesta, Societatea 
obligându-se să deconteze toate taxele de virament și comisionul de retragere (pe 
bază de document justificativ).  
 
7. Pentru misiunile cu o durată totală mai mare de 24 de ore, diurna se va acorda și 
pentru fracțiunile mai mici de 12 ore (pentru aceste fracțiuni se va acorda jumătate din 
diurna zilnică).  
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8. În cazul în care delegarea se face cu avionul, în țară sau străinătate, la calculul 
diurnei cuvenite se va ține cont de un cuantum de 2 ore ce va fi trecut la itinerariu 
înaintea orei de decolare și după ora de aterizare înscrise pe bilet. 
  
9. dacă transportul către sau dinspre locul de delegare se face și în zilele de 
sărbătoare legală sau în weekend, acestea se compensează prin dublarea 
cuantumului diurnei pe ziua respectivă. Weekend se consideră de Sâmbătă, ora 0:00 
până Duminică, ora 24:00. 
 
10. Delegarea se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice intr-o 
perioada de 12 luni calendaristice. Prelungirea delegării se face doar cu 
consimțământul angajatului.  
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ANEXA 2 - COMISIA MIXTĂ PARITARĂ 
1. ORGANIZAREA COMISIEI MIXTE PARITARE: 

a) Comisia Mixtă Paritară se va constitui la nivelul Societății și va fi formată din 8 
membri: 4 desemnați de Societate și 4 desemnați de Sindicatul semnatar al 
CCM. 

b) Comisia Mixtă Paritară se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi în 
termen de cinci (5) zile lucrătoare de la formularea cererii și va adopta hotărâri 
valabile prin consens în prezenta a 3/4 din numărul total al membrilor.  

c) Secretariatul Comisiei Mixte Paritare va fi asigurat de către un reprezentant al 
Societății. 

 
2. ROLUL COMISIEI MIXTE PARITARE:  

a) Comisia Mixtă Paritară examinează și soluționează eventualele divergențe de 
principiu, interpretare și aplicare a prevederilor CCM. 

b) Hotărârile Comisiei Mixte Paritare vor fi obligatorii pentru Părțile contractante 
(sau structurile din cadrul acestora) în soluționarea problemelor ridicate la 
nivelul lor de competență.   

c) Comisia Mixtă Paritară va urmări respectarea întocmai și “ad literam” a CCM, 
preluarea și respectarea prevederilor acestuia în contractele individuale de 
muncă și în termen de 5 zile lucrătoare de la orice sesizare primită cu privire la 
divergențe de interpretare a clauzelor CCM sau referitor la nerespectarea 
clauzelor CCM, se va întruni și va hotărî asupra celor sesizate.   

d) Comisia Mixtă Paritară are, de asemenea, următoarele atribuții :  
i. analizează cererile salariaților privind acordarea unor ajutoare în afara 

celor prevăzute de CCM, pentru situații deosebite; și 
ii. analizează contestațiile salariaților privind modul de acordare a 

ajutoarelor sociale și face propuneri pentru soluționare. 
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ANEXA 3 - MUNCĂ SUPLIMENTARĂ; PLATA ORELOR 
SUPLIMENTARE, A ORELOR LUCRATE ÎN WEEKEND,  A ORELOR LUCRATE ÎN 
ZILELE DE SĂRBĂTOARE, A TURELOR DE NOAPTE   
 
1. Se consideră ore suplimentare orele prestate la solicitarea expresă a Angajatorului 
şi în beneficiul Societății, peste programul normal de lucru sau programul specific de 
lucru aşa cum este el stabilit în prezentul contract colectiv de muncă, sau prin 
regulamentul specific de funcționare al departamentului respectiv. 
2. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi în medie 48 de ore pe 
săptămână, inclusiv orele suplimentare, într-o perioadă de referință de 4 luni. Prin 
excepție, perioada de referință va fi de 6 luni pentru salariații activând în  echipe unde 
prin natura activității munca se desfășoara 24/7 în ture. 
În situatia în care perioada de referință de șase (6) luni expiră într-un moment în care 
la nivelul unității a intervenit un vârf de activitate, pentru categoriile menționate la alin. 
precedent, perioada de referință se poate prelungi până la epuizarea vârfului de 
activitate, fără ca astfel să se depășească o perioadă de referință de 12 luni și fără ca 
astfel să se aducă vreo atingere vreunei norme ce privește sănătatea și securitatea 
în muncă.  
3. Prevederile de la pct.1. și 2. nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 
ani, pentru aceștia fiind interzisă munca suplimentară. 
4. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără consimțământul salariatului, cu 
excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii 
producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. 
5. Compensarea orelor suplimentare efectuate de salariat se face prin ore libere plătite 
în următoarele 60 de zile, după efectuarea acestora. Numărul de ore libere plătite 
acordate este egal cu numărul orelor efectuate peste programul normal de lucru. Dacă 
orele suplimentare sunt prestate în zile libere și sărbători legale, numărul de ore libere 
plătite acordate este dublul orelor efectuate.În cazul în care compensarea prin ore 
libere plătite nu este posibilă în termenul de 60 de zile prevăzut mai sus, munca 
suplimentară va fi platită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu, corespunzător 
duratei acesteia,  după cum urmează:  

a) pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, un spor de 
100% din salariul de bază; 

b) pentru orele de muncă prestată în zilele de repaus sau sărbători legale sau 
religioase, se va acorda un spor de 100% la salariul de bază și o zi liberă 
plătită, in urmatoarele 60 de zile, dupa efectuarea acestora; 

c)  în cazul lucrului în ture, pentru orele efectuate în zilele de repaos (altele 
decât Sâmbăta și Duminica) se va acorda o alta zi liberă platită. 

6.Plata activităților on-call este efectuată conform procedurilor interne ale Societății 
emise în acest sens, dar nu mai puțin 940 RON brut pe săptămână de activitate on-
call: 

a) Orice intervenție efectivă în timpul perioadei de on-call se va compensa: 
i. cu un spor de 100%.  
ii. conform al. (5) de mai sus, în cazul intervenţiilor care presupun 

deplasarea de la domiciliu în zilele de repaus sau sărbatori legale.  
b) Orice activitate de on-call se va face pe baza unei planificări lunare prealabile 

şi comunicate de către managerul direct tuturor angajaţilor impactaţi, 
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planificările fiind ţinute la secretariatul departamentului. 
Planificarea va conţine şi o persoană de rezervă, în cazul în care titularul 
activităţii de on-call nu este disponibil. 

Plata on-call se face doar persoanelor care prestează efectiv acest serviciu. 
7. Dacă orele suplimentare sunt efectuate noaptea (între 22.00 şi 06.00 AM) sporul 
aferent orelor suplimentare se cumulează cu sporul de noapte în procent de 25% din 
salariul de bază aferent numărului de ore de noapte lucrate.  
8. În cazul salariaţior încadraţi în program decalat, aşa cum a fost definit mai sus în 
cadrul Anexei 9, se acordă un supliment salarial în cuantum de 205 RON 
brut/săptămână. Eligibilitatea se va face pe baza unei liste iniţiale comunicată către 
departamentul HR de către responsabilul de activitate. Orice modificare ulterioară  a 
listei se va comunica de către responsabilul de activitate în maximum trei (3) zile 
lucrătoare de la producerea ei. 
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ANEXA 4 - PRIMELE ACORDATE SALARIAȚILOR  
 
1. Primele anuale se acordă tuturor angajaţilor după cum urmează:  

a. 5% din totalul ultimelor 12 salarii brute de încadrare, plătite înainte de 
sărbătoarea de Crăciun. 
Plata primei se va face sub formă de avans salarial net, cel târziu pe 
data de 20.12 a anului în curs. Impozitul şi contribuţiile sociale urmează 
să fie reţinute în momentul plăţii salariului pe luna decembrie. 
 

b. 4% din totalul ultimelor 12 salarii brute de incadrare, plătite înainte de 
sărbătoarea de Paste.  
Plata primei se va face sub formă de avans salarial net, cel târziu pana 
pe data de 31.03 a anului în curs. Impozitul şi contribuţiile sociale 
urmeaza să fie reţinute în momentul plăţii salariului pe luna martie. 

 
2. Sunt eligibili pentru primele anuale prevăzute mai sus (punctele a. si b.) doar 

angajaţii care la data plăţii primei au un CIM valabil cu Societatea care nu 
încetează, în luna efectuării plăţii, prin demisie/acordul părţilor iniţiat de angajat.  

 
3. În funcţie de performanţele individuale ale fiecărui salariat, Societatea va acorda 

anual o primă de performanţă în concordanţă cu politicile grupului Nokia; la data 
semnării prezentului CCM acestea sunt “PDI” – Performance Driven Incentive, 
“MDI” – Metric Driven Incentive si “SIP” – Sales Incentive Plan. Eligibilitatea pentru 
diversele planuri de recompensare (inclusiv cele prezentate mai sus) se va face în 
conformitate cu regulile grupului Nokia. 



 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ  

 

 40/48

ANEXA 5 - ASIGURĂRILE DE VIAȚĂ 
 
Societatea va oferi angajaţilor săi poliţe de asigurare de viaţă, conform politicii Societăţii. 
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ANEXA 6 -   
SERVICII MEDICALE  
 

1. Societatea asigură, conform legilor în vigoare privind medicina muncii, fondurile şi 
condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile 
aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor. 
 

2. Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, 
la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de 
muncă. Serviciile medicale profilactice anterior menționate se efectuează potrivit 
dispozițiilor legale aplicabile. 
      

3. Angajaţii pot beneficia și de alte servicii medicale gratuite sau parţial gratuite oferite 
de Societate pe baza contractelor încheiate cu furnizori de servicii medicale sau 
prin intermediul unei asigurări de sănătate, costurile acestora fiind suportate 
integral/parţial de către Angajator conform politicilor interne. Societatea se obligă 
să informeze angajaţii despre disponibilitatea acestor servicii prin publicarea pe 
site-urile interne. 
 

4. Societatea va reţine şi va vira la bugetul de stat taxele datorate de angajat pentru 
avantajul în natură obţinut prin asigurarea de sănătate individuală/alte servicii 
medicale, dacă este obligatoriu conform legii. 
 

5. Pentru toţi angajaţii ce călătoresc în interes de serviciu în ţări cu risc ridicat de 
îmbolnăvire, Societatea va asigura un control medical gratuit la întoarcerea în ţară, 
precum şi decontarea tuturor medicamentelor profilactice necesare acelor 
deplasări cu avizul medicului de medicină a muncii al Societăţii. 
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ANEXA 7-  
BENEFICIILE ANGAJAȚILOR 

1. Toţi angajaţii Nokia cu contract de muncă nesuspendat vor avea parte de 
următoarele beneficii oferite de Societate. Prin excepţie, de aceste beneficii vor avea 
parte, în măsura permisă de lege, şi angajaţii cu contract individual de muncă 
suspendat în baza Codului Muncii (în prezent - art. 50 şi art 51 lit.a si lit c). 

2. Beneficiile oferite de Societate sunt: 
a) Tichete de masă -  tichete de masă, câte unul pentru fiecare zi lucrată inclusiv 

salariaţilor care lucrează cu normă parţială, dar în limita zilelor lucrătoare din 
lună. Tichetele de masă se vor plati în data de 15 a lunii sau, dacă această este 
zi nelucrătoare, în urmatoarea zi lucratoare. Valoarea unui tichet este de 15 
RON. 

b) Alocația de hrană – in valoare de 210 RON suma neta / luna. Sumele se 
regăsesc pe fluturaşul salarial al lunii respective  sub forma unor sume brute 
aferente valorii nete calculate. 

c) Tichete cadou - 15 tichete cadou în valoare nominală de 10 RON/tichet /an/copil 
al angajatului sau un ajutor în cuantum de 150 de lei net pe an/copil, acordate în 
Decembrie, înainte de Crăciun. Fiecare salariat-părinte va beneficia de acest 
cadou pentru toţi copiii săi, indiferent dacă ambii soţi sunt angajaţi ai Societăţii. 

d) Asigurări de viaţă, aşa cum sunt prezentate in Anexa 5 la CCM. 

e) Activităţi sportive, welness sau culturale (decontarea a 60% din valoarea 
dovezii plăţii până la suma de 165 RON/luna pentru fiecare angajat din 
Timişoara, respectiv până la suma de 300 RON/luna pentru angajaţii din 
Bucureşti). Angajații aflați in misiune în afara României pot accesa acest 
beneficiu in sumă echivalentă în țara de destinație. 

 
f) Acoperirea cheltuielilor cu chiria terenurilor sportive pentru competiţii şi 

evenimente sportive interne organizate de angajaţi 
 
g) Acoperirea costurilor participării la competiţii sportive la care se înscriu 

angajaţii, cu aprobarea reprezentanţilor legali ai Societăţii.  

h) Grădiniţa şi/sau after-school (decontarea a 60% din valoarea dovezii plăţii, 
până la 400 RON/copil/ lună). Pot sa fie incluse și alte activități educative 
extrașcolare de la furnizori parteneri ai instituției respective (gradinita/after-
school). În cazul copiilor cu nevoi speciale, se pot deconta și alte activități în 
scopul îngrijirii și dezvoltării acestora pâna la vârsta de 18 ani.  

i) Ochelari pentru corecția vederii sau cheltuieli stomatologice (decontarea a 
60% din valoarea dovezii plăţii, până la 480 RON/ an).  

j) Pachet medical, gratuit sau parţial gratuit– în condiţiile stabilite la Anexa nr. 6. 

k) Transport public/parcare/biciclete: Pentru angajaţii care nu beneficiază de 
autoturism de serviciu, Societatea va rambursa acestora, la cererea lor, fie 
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maximum (i) 130 RON/luna din costul abonamentelor cu 
transportul în comun si/sau din costul cu abonamentul de parcare, fie maximum 
(ii) 1560 RON/an ca şi decont pentru achiziționarea unei biciclete si/sau a unei 
trotinete sau a unei variante electrice ușoare ale acestora. Nu se accepta mai 
multe vehicule de același tip decontate de către un angajat. 

l) Reduceri la produse şi servicii financiare oferite de băncile cu care Societatea 
are încheiate convenţii specifice. 

3. Achizițiile corespunzătoare beneficiilor de la punctele e), i). și k). se pot face și din 
țări din cadrul SEE, atâta vreme cât dovada plății (card online, transfer bancar etc.) 
se va face în RON. 

4. Se definește "copilul” ca fiind persoana cu vârsta de până la 16 ani împliniți. 
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ANEXA 8 -  
TIPURI DE CONCEDII 
 
1)  Concediul de odihnă: 

a) Fiecare angajat al companiei are dreptul la 24 zile de concediu de odihnă pe 
an - (2 zile/lună), indiferent dacă sunt angajaţi cu normă întreagă sau cu timp 
parţial, la care se adaugă concediul de odihnă suplimentar. Se acordă concediu 
suplimentar de 1 zi pentru fiecare 5 ani vechime împliniţi în Societate, în 
societatea Datatim SA sau în companiile către care Societatea -a făcut un 
transfer de întreprindere, unitate sau parte a acesteia dacă angajatul s-a întors 
în Societate, conform procedurii interne de concedii. 

b) În primul an de muncă în cadrul Societății, numărul total de zile de concediu va 
fi calculat proporţional cu numărul de zile lucrate în acel an. 

c) Când contractul individual de muncă al unui angajat încetează în timpul anului, 
numărul de zile de concediu de odihna se re-calculează proporţional cu 
perioada lucrată în timpul ultimului an. Regularizarea zilelor efectuate / 
neefectuate se va face conform legii. 

d) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Concediul anual de odihnă 
va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului; una din fracţiuni va trebui sa fie 
de cel puţin 10 zile lucrătoare.  

e) Pentru respectarea sănătăţii în muncă, a echilibrului dintre activitatea de 
serviciu şi viaţa personală a fiecărui salariat, Societatea a emis un Regulament 
de Concedii (publicat pe site-ul Intranet dedicat). Angajaţii care vor îndeplini 
cumulativ două din condiţiile prevăzute în acest Regulament, şi anume: 
i) maximum 7 zile concediu de odihnă restant la sfârşitul anului calendaristic 

(concediu aferent anului in curs, fără restanţe din alţi ani) 
ii) nicio zi de concediu de odihnă restantă din anul anterior la data de 1 aprilie 

a anului curent, 
vor putea beneficia, la cerere, de două (2) zile suplimentare de concediu de odihnă, 
care trebuie solicitate şi efectuate în anul în curs. Aceste zile suplimentare nu fac parte 
din dreptul de concediu de odihnă anual. 
Concediul de odihnă este considerat concediu plătit. 

f) Dacă salariatul solicită concediu de odihnă şi acesta este aprobat de Manager 
în tool-ul aferent, iar salariatul achiziţionează ulterior primirii aprobării de 
efectuare a concediului de odihnă bilete de avion/pachet turistic pentru o 
perioadă de minim 5 zile, însă, din motive imputabile Angajatorului, nu mai 
poate pleca, atunci Angajatorul îi va rambursa costurile suportate pentru el şi 
familia acestuia (soţ/soţie/copii minori), în baza documentelor justificative.  

 
2) Concediul medical: 

a) Orice salariat are dreptul la concediu medical, pe baza certificatului medical 
primit de la medic.  

b) Certificatele medicale trebuie să fie semnate de către medicul de familie al 
angajatului şi de medicul de medicina muncii (medicul societății) înainte de a fi 
depuse la Departamentul de Resurse Umane.  

c) Certificatul medical trebuie depus la Departamentul de Resurse Umane în cel 
mai scurt timp posibil, în conformitate cu prevederile legale la momentul 
semnării acestui contract, dar nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare lunii 
în care a fost acordat. 

d) Concediile medicale sunt plătite conform legislaţiei române în vigoare.  
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3) Concediu de maternitate 
a) Concediul maternal este concediu medical, şi este acordat pe baza unui 

certificat medical, eliberat de către medic.  
b) Certificatul medical trebuie avizat conform precizărilor de la punctul 2.  
c) Perioada de concediu de maternitate se acordă conform prevederilor legale în 

vigoare. Această perioadă poate fi acordată pentru maximum 126 de zile 
înainte şi după naştere, din care obligatoriu cel puţin 42 de zile calendaristice 
trebuie să fie luate după naşterea copilului.  

d) După efectuarea celor 126 de zile de concediu de sarcină şi lehuzie, angajatul 
poate solicita concediu de creşterea şi îngrijirea copilului, conform legislaţiei în 
vigoare sau poate să solicite revenirea la lucru. 

4) Concediu pentru creşterea copilului:  
a) Este prevăzut de către legislaţia română în vigoare;  
b) Concediul de creştere a copilului poate fi acordat pe o perioadă de maxim 2 

ani sau de maxim 3 ani în cazul copilului cu handicap;  
c) Se acordă angajaţilor pe bază de cerere;  
d) În perioada concediului de creştere a copilului, contractul individual de muncă 

este suspendat;  
e) La solicitare, concediul pentru creşterea copilului poate fi acordat şi tatălui, 

dacă îndeplineşte condiţiile cerute de lege şi mama renunţă la acesta;  
f) Stagiul de cotizare obligatoriu pentru concediul pentru creşterea copilului este 

de 12 luni anterioare naşterii copilului. Dacă stagiul de cotizare nu este 
îndeplinit, nu se poate beneficia de plata acestui concediu.  

Prevederile de mai sus referitoare la concediul medical, concediul de maternitate şi 
concediul pentru îngrijirea copilului se vor adapta prevederilor legislative în vigoare. 
Varianta actualizată a acestor reglementări va fi publicată pe pagina de Intranet a 
departamentului de Resurse Umane. 

5) Concediu fară plată: 
a) Poate fi solicitat în cazuri excepţionale de către angajat pentru diferite motive 

(personale şi studii) şi obligatoriu trebuie să fie aprobat de managerul de 
departament. Pe timpul concediului fără plată, contractul individual de muncă 
este suspendat. 

b) Cererea este procesată numai în cazul în care managerul angajatului şi-a dat 
acordul. 

c) Perioada concediului fără plată pentru studii nu poate fi mai mare de 30 de zile 
lucrătoare şi se acordă o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării 
de diplomă în învăţământul superior. Acest concediu se poate acorda şi 
fracţionat în cursul anului, la cererea angajatului. 

6)  Zile libere plătite: 
a) Pentru anumite evenimente speciale / ocazii, angajatul are dreptul la zile libere 

plătite.  
b) Angajatul trebuie să furnizeze o copie a documentelor oficiale care dovedesc 

evenimentele ce au avut loc, şi pentru care a solicitat zile libere plătite.  
c) În baza documentelor oficiale, salariatul beneficiază de zile libere plătite, astfel: 

i. Căsătoria angajatului – cinci (5) zile; 
ii. Căsătoria fiului sau a fiicei – doua (2) zile; 
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iii. Naşterea copilului – cinci (5) zile + zece (10) zile 
dacă tatal a urmat un curs de puericultură; 

iv. Donare de sânge – o (1) zi;  
v. Decesul soțului, copilului, părinţilor, socrilor, bunicilor, fraților, surorilor – 

trei (3) zile.  
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ANEXA 9   
FORME DE ORGANIZARE A TIMPULUI DE MUNCĂ 

 
1. Programul de lucru normal 

Se aplică un program de lucru flexibil; angajații își pot începe programul între 
orele 8:00 și 9:00 am, și îl pot termina între orele 17:00 și 18:00, în acest timp 
incluzându-se și pauza de prânz (1 oră), cu condiția respectării programului de 
lucru de opt (8) ore. 
 

2. Programul de lucru decalat 
a) Apare atunci când timpul normal de lucru de 8 ore/zi trebuie să fie aliniat cu 

timpul unei alte zone geografice, datorită unor activități specifice (conform 
cerințelor Societății) între orele 6:00 și 22:00.  

b) Se consideră ca fiind "timp decalat de muncă" numai orele lucrate înaintea 
programului normal de lucru (înainte de 8:00) sau după programul de lucru 
(după 18.00).  

3. Timpul redus de muncă 
a) Poate fi acordat angajatelor femei, în timpul perioadei de graviditate la 

recomandarea medicului de medicina muncii.  
b) Angajata – pe baza unui certificat eliberat de către medic – poate să solicite un 

timp de lucru redus la șase (6) ore/zi, acest lucru neinfluențând plata lunară.  
c) De asemenea acest lucru se poate aplica, la cerere, și femeilor angajate dacă 

se întorc la lucru din timpul de îngrijire a copilului oferit de către legislația 
românească (maximum doi (2) ani după nașterea copilului). Dacă angajata se 
întoarce la muncă în timpul acestei perioade, poate beneficia de un timp redus 
de muncă (șase (6) ore/zi în loc de opt (8) ore/zi) acest lucru neinfluențând 
plata lunară. 

4. Munca în schimburi 
Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, 
potrivit căreia salariaţii se succed unul pe altul la același post de muncă, potrivit 
unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu 
sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea realizării unei activităţi în 
intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau saptamânală, stabilită 
prin contractul individual de muncă. 

 
Salariat în schimburi reprezintă orice salariat al cărui program de lucru se înscrie în 
cadrul programului de muncă în schimburi. 
Munca în schimburi poate lua forma: 

a) unor schimburi succesive de 8 ore/zi pentru a asigura continuitatea 24 ore/ zi 
7 zile / săptămână 

b) unor schimburi inegale de opt (8) până la douasprezece (12) ore / zi, 
reprezentând norma de lucru de 40 ore pe săptămână cu acceptarea a până 
la maximum patruzecisiopt (48) ore pe săptămână. 

Programele specifice de lucru (flexibil, decalat, în schimburi, individualizat) vor fi 
stabilite în cadrul fiecărui departament în parte și aduse la cunoștință salariaților prin 
grija managerului departamentului respectiv; 
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5. Activitatea on-call - Activitatea on-call reprezintă 
punerea la dispoziție a angajatului, la solicitarea Societății, pentru o perioadă 
determinată de timp în scopul intervențiilor în caz de necesitate 24/24 în 
conformitate cu procedurile interne ale Societății. 

Remunerarea acestui tip de activitate este detaliată în Anexa 3, alin. 6 din prezentul 
CCM. 
Refuzul angajatului de a efectua activitate on-call nu poate fi considerat abatere 
disciplinară sau neîndeplinirea sarcinilor de serviciu şi, ca urmare, nu poate fi 
sancţionat.  

 
6. Teleworking - se efectuează, cu acordul parților, în conformitate cu procedurile 

interne ale Societăţii. 
  
 

7. Orice altă formă de organizare a timpului de lucru, care nu este menţionată 
explicit în acest Contract, va fi reglementată prin documente specifice 
departamentului sau prin politici interne. 

 
 


