Act aditional nr.1 pentru anul 2016 la
Contractul Colectiv de munca la nivel de, Institutul Inimii de
Urgenta pentru Boli Cardiovasculare”Niculae Stancioiu”,ClujNapoca pe anii 2014-2015

În temeiul Legii nr. 62/2011, între:
1.Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare
„Niculae Stancioiu”, Cluj-Napoca, în calitate de angajator
2.Salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011 prin
Sindicatul Judetean “Sanitas” Cluj
Avand in vedere prevederile art.4 si art.5 din contractul colectiv de munca
pentru anul 2014-2015, inregistrat la ITM Cluj sub numarul 24729/14.05.2014,
cat si prevederile art.150 alin.1 si 2 din Legea nr.62/2011 a dialogului social,
intre parti a intervenit urmatorul act aditional la contractul colectiv de munca la
nivel de unitate, Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Niculae
Stancioiu”, Cluj-Napoca,
Art.1. Contractul colectiv de munca pentru anii 2014-2015 se prelungeste cu
12 luni, astfel ca durata de valabilitate a acestuia va fi de 12 luni de la data
inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj.
Art.2. Se modifica ultimul alineat al art.118, pct. (1) din contractul colectiv
de munca
pentru aniil 2014-2015, privind zilele de sarbatoare, conform
prevederilor legale si negocierii partilor, astfel:
- ziua de 7 aprilie – Ziua Mondiala a Sanatatii, zi libera cu recuperare.
Art.3. Se elimina din Contractul Colectiv de Munca pentru anii 2014-2015,
din ANEXA 5, CAP.1, punctul 8 „Persoanele care lucreaza in sectia de chirurgie
cardiovasculara si sectiile de cardiologie din cadrul unitatii.”
Art.4. Se modifica Art.9 din Contractul Colectiv de Munca pentru anii 20142015, pct.(2), dupa cum urmeaza:
(2) În contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul INSTITUTULUI INIMII
DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE“ NICULAE STANCIOIU” de către
Sindicatul Judetean ‘”Sanitas” Cluj în numele salariaţilor, părţile contractante
convin, ca salariaţii asupra cărora se întind efectele contractului colectiv de
muncă negociat, alţii decât membrii de sindicat, să plătească, la cererea lor
scrisa, o contribuţie pentru desfăşurarea negocierilor colective, care să fie de
0,6% din salariu, dar care să nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale.
Această contribuţie urmează a forma un fond separat utilizat pentru pregătirea
şi desfăşurarea negocierilor colective, dialogului social, precum şi în alte scopuri

stabilite prin acordul părţilor. Fondurile se administreaza, ½ in
patronatului si ½ in contul Sindicatului Judetean ‘”Sanitas” Cluj.
Art.5. Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.
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