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CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART. 1 

1.1 Părţile contractante: Compania Naţională “Poşta Română” S.A., denumită în continuare CNPR, 

legal reprezentată prin Director General şi salariații reprezentați prin Sindicatul Lucrătorilor Poștali 

din România, denumit în continuare SLPR, legal reprezentat prin Preşedinte, recunosc şi acceptă 

pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) şi se 

obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia, reafirmând principiile definite prin Legea nr. 

62/2011 – legea dialogului social. 

1.2 Pe perioada derulării CCM încheiat la nivel de unitate, părţile prin reprezentanţii lor legali, 

răspund în faţa organelor de drept pentru aplicarea lui. 

1.3 Prevederile CCM produc efecte pentru toţi salariaţii, indiferent de data angajării sau de 

afilierea lor la o organizaţie sindicală. 

 

ART. 2 

2.1 CCM cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii reciproce ale părţilor în 

promovarea unor relaţii de muncă echitabile de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, 

diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de muncă, precum şi obţinerea de performanţe, 

de eficienţă economică şi operaţională. 

2.2 Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin 

care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea 

acestor drepturi este lovită de nulitate. 

2.3 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 2 ani, având valabilitate în perioada 

01.10.2020 - 01.10.2022. Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, 

în condiţiile stabilite de lege, o singură dată, cu cel mult 12 luni. 

2.4 Prezentul contract va fi renegociat de către părţi în perioada octombrie 2021 - decembrie 

2021 și va face obiectul unei negocieri colective între comisiile stabilite de către părţile 

contractante. Negocierea se va referi cel puţin la: salarii, durata timpului de lucru, programul de 

lucru şi condiţiile de muncă. 

2.5 Durata negocierii colective în vederea renegocierii nu poate depăşi 60 de zile. Initiaţiva 

angajării negocierii colective în vederea renegocierii contractului colectiv de muncă aparţine 

CNPR. 

2.6 CNPR va iniția renegocierea colectivă prin transmiterea în scris catre SLPR a unei cereri de 

modificare a CCM. 

2.7 În cazul în care CNPR nu inițiază renegocierea colectivă până cel târziu la data de 01.10.2021, 

aceasta are loc la cererea SLPR în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea în scris a 

solicitării. 

 

ART. 3 

3.1 În afara renegocierii obligatorii prevazută de art. 2.4, clauzele CCM pot fi modificate pe 

parcursul duratei lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţile convin în acest sens, prin 

încheierea de acte adiţionale care vor face parte integrantă din contract. 

3.2 Orice modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri între părţile 

contractante. 

3.3 Cererea de modificare se comunică în scris celeilalte părţi cu menționarea datei propuse 

pentru începerea negocierilor. 



3.4 Cererile de modificare vor fi depuse de reprezentanţii SLPR la sediul CNPR, iar cele ale 

CNPR la sediul SLPR. Cererile de modificare vor cuprinde obiectul modificărilor şi se înregistrează 

la fiecare dintre părţi. 

3.5 Negocierile cu privire la modificări vor putea începe în maxim 10 zile lucrătoare de la data 

comunicării cererii. 

3.6 Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, precum şi 

în cazul revizuirii obligatorii prevăzute la art. 2.4, SLPR să nu declanşeze greve, iar CNPR să nu 

efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor. 

3.7 Actele adiţionale vor fi semnate de reprezentanţii legali ai părţilor şi vor produce efecte de la 

data înregistrării lor la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de la o dată ulterioară dacă 

părțile convin în acest sens. CNPR are obligația de înregistrare a actelor adiționale în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare. 

 

ART. 4 

CCM încetează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 5 

5.1 Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens, fără a încălca regulile 

legale de interpretare a clauzelor contractuale. 

5.2 Dacă nu se realizează consensul, clauza se va interpreta şi aplica în interesul salariatului, 

fără a încălca prevederile legale. 

 

ART. 6 

6.1 Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prezentului contract, părţile convin să 

instituie o comisie paritară CNPR-SLPR. 

6.2 Componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare se stabilesc prin regulamentul 

din ANEXA nr. 1 la prezentul CCM. 

6.3 Hotărârile Comisiei Paritare sunt obligatorii pentru ambele părţi. 

6.4 Adoptarea unei hotărâri de către Comisia Paritară cu privire la contestaţiile individuale ale 

unor salariaţi, nu împiedică sesizarea instanţei de judecată de către aceştia. 

 

ART. 7 

CNPR şi SLPR se obligă ca în perioada de aplicare a prezentului contract să nu propună şi să nu 

susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce 

decurg din CCM. 

 

CAPITOLUL II 

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA 

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 

ART. 8 

Încadrarea în muncă a persoanelor în cadrul CNPR se face în funcţie de necesităţile CNPR, în 

limitele stabilite prin organigramă, ţinându-se seama de condiţiile pieţei muncii, aptitudinile, 

pregătirea profesională şi opţiunea persoanei ce urmează a se încadra în muncă. 

 

ART. 9 

9.1 Angajarea personalului în cadrul CNPR se face de către Directorul General în conformitate cu 

prevederile cuprinse în ANEXA nr. 2 la prezentul CCM. 

9.2 Ocuparea posturilor în cadrul CNPR altfel decât este prevăzut în ANEXA nr. 2 la prezentul 

CCM este lovită de nulitate. 

9.3 Soluționarea contestațiilor privind rezultatele concursurilor/examenelor se face în conformitate 

cu prevederile cuprinse în ANEXA nr. 2 la prezentul CCM. 

9.4 SLPR va fi informat lunar, în scris, referitor la situația angajărilor pe locuri de muncă și pe 

funcții până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. 

 

ART. 10 

10.1 Acceptarea la concurs/examen pentru angajare/promovare a unui candidat se va face 

numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

- să cunoască limba română; 



- să aibă vârsta minimă de 16 ani sau 21 de ani pentru cazurile prevăzute expres de lege. 

Funcţiile şi locurile de muncă pentru care vârsta minimă la angajare este de 21 ani sunt prevăzute 

în ANEXA nr. 13 la prezentul CCM. 

- să aiba studiile şi pregătirea necesară ocupării postului pe care urmează a fi angajat, precum şi 

celelalte condiţii minime prevăzute în Lista funcţiilor. 

10.2 Directorul General poate aproba derogări numai pentru condiţia de învăţământ obligatoriu, 

prevăzută în Lista funcţiilor. 

10.3 Nu sunt acceptate la concurs și nu pot fi angajate: 

a) persoanele care au calitatea de asociat, acţionar, administrator și/sau dețin funcții de 

conducere la firme care desfăşoară activităţi concurenţiale CNPR în domeniul serviciilor poștale şi 

activităţilor de editare şi tipărire; 

b) persoanele care intenționează să ocupe un post din secţiunea „Personal de conducere” din 

Lista funcţiilor și care au mai fost încadrate pe astfel de posturi, și care nu au mai deținut funcţiile 

respective ca urmare a deficienţelor manifestate în activitatea managerială în următoarele 

situaţii: 

- pe perioada de probă; 

- după definitivarea pe post; 

- pe perioada cât a îndeplinit temporar atribuţiunile unei funcţii de conducere. 

c) persoanele care intențíonează să ocupe posturi de agent poştal și care nu deţin titluri de 

proprietate asupra spaţiului pe care îl pun la dispoziţie pentru deschiderea agenţiei, cu excepţia 

celor care aduc acceptul scris al proprietarului pentru desfăşurarea activităţii; 

d) persoanele care, la data organizării concursului/încheierii contractului individual de muncă, 

prezintă cazier judiaciar din care rezultă că au fost condamnate pentru fapte incompatibile cu 

funcția și/sau certificat de integritate comportamentală cu mențiuni. 

 

ART. 11 

Modul de organizare al concursurilor/examenelor în cadrul CNPR este prevăzut în ANEXA nr. 2 la 

prezentul CCM. 

 

ART. 12 

12.1 Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, 

hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, 

religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă. 

12.2 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii 

desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea 

demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

12.3 Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru 

muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, 

precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale. Pentru munca egală sau de 

valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate 

elementele şi condiţiile de remunerare. 

12.4 La angajare viitorul salariat trebuie să prezinte obligatoriu următoarele documente: 

1. Fişa de aptitudine completată de medicul de medicina muncii care atestă faptul că cel în cauză 

este apt pentru locul de muncă respectiv, iar pentru şoferi și agenții curieri, se va solicita în plus 

avizul medical și psihologic pentru siguranța circulației. Solicitarea, la angajare, a testelor de 

graviditate este interzisă. 

Fişa de aptitudine completată de medicul de medicina muncii care atestă faptul că cel în cauză 

este apt pentru locul de muncă respectiv este obligatorie şi în următoarele situaţii: 

a) la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă 

având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii; 

b) în cazul trecerii în alt loc de muncă sau în altă activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă; 

c) la începerea misiunii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporară prin agenți 

de muncă temporară; 

d) în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în care urmează să fie 

instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii; 

e) periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, 

potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii; 

f) anual, în urma prezentării la controlul medical periodic efectuat conform Legii 319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi a legilor speciale în vigoare în domeniul medicinii muncii. 



2. Adeverinţă de cazier judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte penale 

incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare. 

3. Certificat de integritate comportamentală, conform legii. 

4. Autorizaţie profesională valabilă numai pentru anagajarea pe meseriile de: electrician,  fochist. 

 

ART. 13 

13.1 În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se realizează 

prin încheierea unui contract individual de muncă (CIM) – ANEXA nr. 3a la prezentul CCM, 

anterior începerii raporturilor de muncă. 

13.2 CNPR poate încheia contracte individuale de muncă suplimentare pentru salariații care au 

contracte individuale de muncă în derulare. 

13.3 Încheierea CIM, se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale, iar 

clauzele acestuia nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub sau peste nivelul prevăzut 

prin acte normative sau prin prezentul CCM. 

13.4 CIM se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior 

începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în 

formă scrisă revine CNPR. 

13.5 Munca prestată în temeiul unui CIM conferă salariatului vechime în muncă. 

13.6 Munca prestată în temeiul unui CIM în cadrul următoarelor unități constituie vechime în 

sistemul poștal: 

- până la data de 01.07.1991: Direcțiile Județene de Poștă și Telecomunicații, Direcția de Poștă a 

Municipiului București, Oficiul Special Transporturi Poștale, Direcția de Transporturi Poștale 

București, Oficiul Special de Editarea Timbrelor și Controlul Mandatelor, Direcția de Expediere a 

Presei; 

- în perioada 01.07.1991-01.07.1998: toate structurile organizatorice din componența Regiei 

Autonome Poșta Română; 

- începând cu data de 01.07.1998: toate structurile organizatorice din componența Companiei 

Naționale Poșta Română S.A.; 

- perioada lucrată la Postcom S.A., UTI, Romprest, G4S, societăți comerciale cu activitate de pază 

și protecție de către salariații reangajați în sistemul poștal, după expirarea contractelor comerciale 

de prestări servicii încheiate între CNPR și agenții economici menționați mai sus; 

- perioada lucrată la următoarele unități economice: Întreprinderea Poligrafică Filaret București, 

Imprimeria Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Întreprinderea Poligrafică Fabrica de 

Timbre București, Fabrica de Timbre S.A. București.” 

13.7 Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, precum și 

din vechimea în sistemul poștal. Fac excepție de la această prevedere concediile pentru 

formare profesională fără plată acordate în condițiile legii. 

 

ART. 14 

14.1 Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia 

de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la 

clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. 

Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră 

îndeplinită de către CNPR la momentul  

semnării contractului individual de muncă sau al actului adiţional, după caz. 

14.2 Persoana selectată în vederea angajării ori, salariatul, după caz va fi informat cu privire la 

cel puţin următoarele elemente: 

a) identitatea părţilor; 

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în 

diverse locuri; 

c) sediul CNPR; 

d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte 

normative precum şi fișa postului/atribuţiile postului; 

e) criteriile de evaluare a activităților profesionale a salariatului; 

f) riscurile specifice postului; 

g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă 

temporară, durata acestora; 

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 

j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 



k) salariul de bază brut, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi 

periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; 

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; 

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; 

n) durata perioadei de probă; 

o) obţinerea avizului favorabil al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 

(O.R.N.I.S.S.) pentru salariaţii angajaţi pe funcţiile de inspector/inspector specialist documente 

secrete. 

Persoana în cauză va confirma prin semnătură îndeplinirea obligaţiei de informare de către 

CNPR prevăzută la art. 14.2 din prezentul CCM. 

14.3 Elementele din informare se vor regăsi şi în conţinutul contractului individual de muncă. 

14.4 Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la art. 14.2 în timpul executării 

contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract–ANEXA nr. 3b 

la prezentul CCM, anterior producerii modificării. În mod excepțional în situaţiile de înlocuire a 

posturilor vacante, temporar vacante sau ai căror titulari sunt retrogradaţi sau schimbaţi 

temporar din funcţie, în cazul sporurilor/adaosurilor care se acordă în raport cu îndeplinirea unei 

condiții de vechime, precum şi dacă o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de 

lege sau în CCM, actele adiţionale pot fi încheiate ulterior. 

14.5 Cu privire la informaţiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau 

pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părţi poate interveni un 

contract de confidenţialitate. 

14.6 În situaţia în care CNPR nu îşi execută obligaţia de informare prevăzută la art. 14.1, 

persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, are dreptul să sesizeze, în 

termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă 

şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a 

neexecutării de către CNPR a obligaţiei de informare. 

14.7 La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata 

concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de către un 

consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al 

cărui membru este, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor art. 14.5.” 

ART. 15 

CIM se încheie pe durată nedeterminată. 

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea CIM perioada de probă este de 60 de zile 

calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de 

conducere. 

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap, în funcții de execuție, 

se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de 45 de zile lucrătoare. În cazul 

muncitorilor necalificaţi, cu excepția persoanelor cu handicap, perioada de probă este de 5 zile. 

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior se încadrează, la debutul lor în profesie, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

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. 

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv 

printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară 

motivarea acesteia. 

Pe durata executării unui CIM nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă pe aceeași 

funcție. 

Salariatul va fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta promovează în 

condițiile prezentului CCM, într-o nouă funcție. 

Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificării CIM cu privire la perioada de probă, 

duce la decăderea CNPR din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea 

modalitate. 

Perioada de probă constituie vechime în muncă.  

Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi 

post este de maximum 12 luni. 

 

ART. 16 

16.1 CIM se poate încheia şi pe durată determinată numai în următoarele cazuri: 

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în 

care acel salariat participă la grevă; 

b) creşterea și/sau modificarea temporară a structurii activităţii CNPR; 



c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier; 

d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza 

temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă; 

e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării îndeplineşte condiţiile de 

pensionare pentru limita de vârstă; 

f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor 

neguvernamentale, pe perioada mandatului; 

g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul; 

h) în vederea asigurării furnizării permanente a serviciului universal, prin înfiinţarea de posturi pe 

perioada concediilor de odihnă ale salariaţilor care ocupă posturi unice, în cazul localităţilor unde 

CNPR nu are alţi salariaţi cu aceeaşi calificare; 

i) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte 

sau programe. 

16.2 CIM pe durată determinată nu poate fi încheiat pe durată mai mare de 36 luni, cu 

excepţia prevederilor art. 84(2) din Codul Muncii. 

16.3 Salariatul încadrat cu CIM pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care 

nu va depăşi: 

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni; 

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 

luni; 

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; 

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a 

contractului individual de muncă mai mare de 6 luni. 

16.4 

(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile 

prevăzute la art. 16.1, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru 

perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări. 

(2) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe 

durată determinată. 

(3) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la 

încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, sunt considerate contracte succesive și 

nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. 

16.5 CNPR are obligaţia să informeze salariaţii angajaţi cu CIM pe durată determinată despre 

locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor 

profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale 

salariaţilor angajaţi cu CIM pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ 

conform ANEXEI nr. 2 la prezentul CCM. 

O copie a anunţului prevăzut la alin. 1 se transmite de îndată SLPR. 

16.6 

(1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de muncă pe 

durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, 

numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care 

tratamentul diferit este justificat de motive obiective. 

(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract 

individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate 

sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale. 

(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată 

nedeterminată comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de 

muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu. 

 

ART. 17 

17.1 CNPR poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe 

durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu 

timp parţial. 

Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, 

calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al 

unui salariat cu normă întreagă comparabil. 

17.2 CIM cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă. 

17.3 Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate, care are 

acelaşi tip de contract individual de muncă, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu 



cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, avându-se în vedere şi 

alte considerente, cum ar fi vechimea în munca şi calificarea/aptitudinile profesionale. 

Atunci când nu exista un salariat comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din 

contractul colectiv de munca aplicabil. În cazul în care nu exista un contract colectiv de munca 

aplicabil, se au în vedere dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel 

naţional. 

17.4 CIM cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor prevăzute la art. 14.2, următoarele: 

a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru; 

b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru; 

c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru 

alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor 

acestora; 

17.5 În situaţia în care într-un CIM cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevăzute în 

art. 17.4, contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. 

17.6 Pentru salariații care lucrează cu timp parțial, în turnus, programul de lucru, aprobat de 

șeful locului de muncă, se va constitui anexă la contractul individual de muncă, atât inițial cât și 

ori de câte ori va fi modificat. 

 

ART. 18 

18.1 Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor 

cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă.  

Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de muncă pe 

durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, 

numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care 

tratamentul diferit este justificat de motive obiective. 

18.2 Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile 

stabilite pentru programul normal de lucru. 

 

ART. 19 

19.1 CNPR este obligată ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaţilor 

de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, 

fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau 

de a-şi mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate. 

19.2 CNPR este obligată să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu 

fracţiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la 

fracţiune de normă şi invers. Această informare se face printr-un anunţ afişat conform 

prevederilor ANEXEI nr. 2 la prezentul CCM. 

19.3 CNPR asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracţiune de 

normă la toate nivelurile. 

19.4 O copie a anunţului prevăzut la alin. 2 se transmite de îndată SLPR. 

 

ART. 20 

20.1 Salariaţii au, în principal, următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru muncă depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  

g) dreptul la acces la formarea profesională;  

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 

j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n) dreptul la protecţia datelor cu caracter personal; 

o) dreptul de a munci în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul 

corespunzător pentru fiecare dintre acestea. 



p)Pe durata suspendării CIM, salariații au dreptul să participe la concursuri de ocupare a 

posturilor vacante/temporar vacante din cadrul CNPR 

20.2 Salariaţii au următoarele obligaţii: 

1. obligaţia de a fi prezent la locul de muncă pe toată durata programului de lucru stabilit prin 

contractul individual de muncă, de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 

atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

2. obligația de a respecta disciplina muncii; 

3. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în CCM, precum şi în 

CIM; 

4. obligaţia de fidelitate faţă de CNPR în executarea atribuţiilor de serviciu; 

5. obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate, precum şi 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

6. obligația de a nu părăsi locul de muncă înainte de venirea schimbului, acolo unde este 

cazul; 

7. obligația de a respecta şi aplica normele şi instrucţiunile de funcţionare a echipamentelor; 

8. obligația de a îşi perfecţiona pregătirea profesională; 

9. obligația de a respecta secretul de serviciu şi secretul corespondenţei; 

10. obligația de a adopta şi a manifesta o comportare civilizată în relaţiile de serviciu. 

În relaţiile cu publicul, salariaţii vor avea o comportare civilizată, concretizată prin ţinută 

corespunzătoare, corectă, demnă, cuviincioasă, vor manifesta solicitudine și vor evita discuţiile 

neprincipiale şi contradictorii. 

11. obligația de a nu se prezenta la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor 

alcoolice, de a nu consuma asemenea băuturi în timpul serviciului sau de a lucra sub influenţa lor; 

12. obligația de nu efectua alte activități în timpul programului de lucru, în afara celor legate de 

realizarea sarcinilor de serviciu; 

13. obligația de a păstra curăţenia la locul de muncă şi de a folosi corespunzător utilajele şi 

echipamentele din dotarea unităţii, conform destinaţiei acestora. În cazul în care se produc 

pagube din vina salariaţilor acestea se vor recupera în baza dispoziţiilor legale; 

14. obligația de a informa în scris șeful ierarhic despre situațiile în care nu poate să îşi 

îndeplinească atribuţiile de serviciu; 

15. obligaţia de a nu face să profite o unitate concurentă de informaţiile şi cunoştinţele acumulate 

cu ocazia exercitării atribuţiilor lor, în care sens vor semna un angajament de confidenţialitate 

(ANEXA nr. 14 la prezentul CCM); aceste obligaţii se menţin pe toată durata CIM cât şi după 

încetarea acestuia. Salariaţilor le este interzis să întrebuinţeze în scopuri personale, să 

comunice altora sau să copieze documente care le-au fost încredinţate sau la care au acces. 

16. obligația personalului de conducere de a nu deţine funcţii de conducere, cu putere 

decizională în firme concurente ce au ca obiect de activitate servicii poştale şi/sau activităţi de 

editare şi tipărire. În acest sens la angajare salariaţii vor da o declaraţie conform ANEXEI 

nr. 12 la prezentul CCM; 

17. obligația de a respecta regulile de acces în unitate și de a nu primi persoane străine la locul de 

muncă, decât în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

18. obligația de a își însuşi cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu, precum şi 

legile, regulamentele, instrucţiunile şi ordinele referitoare la sarcinile de serviciu; 

19. obligația de a manifesta sinceritate şi onestitate faţă de CNPR, de a îi respecte autoritatea şi 

de a îi apăra interesele şi prestigiul acesteia; 

20. obligația de a își însuşi şi de a respecta regulile şi măsurile de protecţie stabilite la stările 

excepționale (urgență, alertă, mobilizare și război), precum și la situațiile de urgență; 

21. obligația de a participa la pregătirea pentru apărare/mobilizare, protecţie civilă şi protecția 

infrastructurilor critice pentru formarea deprinderilor necesare în scopul însușirii cunoștințelor și 

dobândirii deprinderilor necesare pentru înfăptuirea acestor activități; 

22. obligația de a participa la acţiunile de prevenire, gestionare, limitare şi înlăturare a 

urmărilor atacului inamicului, a dezastrelor și revenirea la starea de normalitate; 

23. obligația de a îndeplini toate măsurile stabilite de comisia pentru probleme de apărare, celula 

de urgență și comisia (centrul) de conducere și coordonare a evacuării; 

24.obligația de a își anunța, prin orice mijloace, șeful locului de muncă de apariţia stării de 

incapacitate temporară de muncă, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical. 

În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele 

declarate nelucrătoare, salariații au oblig aţia de a înştiinţa șeful locului de muncă în prima zi 

lucrătoare. 



25. obligația de a înștiința compartimentul Resurse Umane cu privire la orice modificare 

intervenită referitoare la date personale (starea civilă, studii, actul de identitate etc.) în 

termen de 15 zile de la producerea modificării; 

26. obligația de a efectua anual controlul medical periodic conform Legii 319/2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi a legilor speciale în vigoare în domeniul medicinii muncii; 

27. obligația personalului încadrat pe funcții ce implică prin natura atribuțiilor de serviciu acces la 

informații clasificate, de a completa formularele necesare solicitării avizului ORNISS. 

28.În cazul în care, în cadrul procedurilor specifice concedierii individuale sau colective se 

impune necesitatea unei selecții pe bază de evaluare a cunoștințelor profesionale, prin testare 

sau interviu, salariații care au contractul de muncă suspendat au obligația de a participa la 

selecție 

20.3 CNPR are, în principal, următoarele drepturi: 

1. să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

2. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în 

condiţiile CCM; 

3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, CCM şi regulamentului intern. 

20.4 CNPR are următoarele obligaţii: 

1. să informeze salariaţii asupra riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi 

măsurile de prevenire şi protecţie luate la nivelul întreprinderii în general şi al fiecărui post de 

lucru şi/funcţie; 

2. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţii corespunzătoare de muncă şi să informeze subunităţile 

poştale, în termen de 30 de zile de la definitivarea normării de rezultatele acesteia; 

3. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din CCM şi din CIM; 

4. să comunice trimestrial salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii cu exceptia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea 

unităţii; 

5. să se consulte cu SLPR în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele acestora; 

6. 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; 

7. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

8. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

9. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

10. să asigure personalul necesar în funcţie de aplicarea studiilor de normare şi dimensionare a 

forţei de muncă şi în concordanţă cu pregătirea profesională; 

11. să organizeze timpul de lucru în program normal de 8 ore/zi, ture, turnus, alte forme; 

12. să asigure cursuri de pregatire şi calificare profesională a salariaţilor în vederea apropierii 

tehnologiilor avansate, cu fiabilitate sporită şi să introducă metode şi măsuri ergonomice 

pentru reducerea efortului fizic şi creşterea calităţii serviciilor poştale, cu scoatere din producție, 

după caz; 

13. să asigure aprovizionarea corespunzător şi ritmic cu materiale, combustibil, energie electrică 

şi alte elemente necesare desfăşurării activităţii zilnice în condiţiile cerute; 

14. să asigure condiţiile de securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de 

muncă şi PSI, paza şi accesul la locurile de muncă; 

15. să stabileasca şi să comunice către salariaţi atribuţiile ce revin fiecăruia din fişa postului; 

16. să asigure cadrul organizatoric, mijloacele de protecţie şi pregătirea pentru activitatea de 

protecţie civilă şi apărare împotriva dezastrelor; 

17. să asigure condiţii de respectare a normelor igienico-sanitare şi să se preocupe de 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

18. să asigure condiţiile materiale, financiare, organizatorice pentru pregătirea, perfecţionarea şi 

recalificarea profesională a salariaţilor; 

19. să doteze locurile de muncă cu instrucţiuni, nomenclatoare, tarife în număr corespunzător, 

rechizite şi imprimate; 

20. să realizeze sarcinile ce îi revin pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare, să asigure cu servicii poștale cererile elementelor sistemului de apărare, ordine publică și 

siguranță națională, potrivit legislației speciale în vigoare, îndeplinind următoarele atribuţii: 



a) adaptează structura organizatorică pentru a funcţiona în caz de mobilizare sau la razboi, 

folosind întregul potenţial material şi uman de care dispune; 

b) organizează şi asigură personalul necesar în vederea încadrării comisiilor pentru probleme de 

apărare, celulelor de urgență și formațiilor de protecție civilă proprii, precum și pregătirea 

acestora pe baza planurilor specifice; 

c) asigură înzestrarea cu tehnică şi materiale a celulei de urgență și a formaţiilor de protecţie 

civilă, potrivit normelor de înzestrare a structurilor de protecție civilă. 

21. Orice propunere de modificare şi/sau completare a organigramelor, statelor de funcții, precum 

și a fișelor de post cadru se va realiza numai cu acordul SLPR. În acest sens, CNPR are obligaţia 

să informeze SLPR cu privire la orice propunere de modificare şi/sau completare a 

organigramelor, statelor de funcții și a fișelor de post cadru. 

22. Stabilirea necesarului precum şi a caracteristicilor materialelor şi echipamentelor de lucru 

şi/sau individuale de protecţie se va face numai cu acordul prealabil al SLPR. 

CNPR are obligaţia de a informa SLPR cu privire la orice intenţie de achiziţie de produse şi/sau 

servicii care au legătura cu activitatea salariaţilor. 

La recepţia oricăror produse şi servicii achiziţionate care au legătură cu activitatea salariaţilor 

CNPR, va fi prezent si un reprezentant desemnat din cadrul SLPR. 

În acest sens CNPR are obligaţia de a informa SLPR în legătură cu data şi locul la care se va 

efectua recepţia. 

 

ART. 21 

21.1 CIM poate fi modificat numai prin acordul părţilor. 

Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a CIM este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile 

prevăzute de Codul Muncii. 

Modificarea CIM se face prin act adiţional (ANEXA nr. 3b la prezentul CCM) și se referă la 

oricare dintre următoarele elemente: 

a) durata contractului; 

b) locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) condiţiile de muncă; 

e) salariul; 

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

21.2 CNPR poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în 

cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a 

salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii. 

21.3 Delegarea şi detaşarea salariaţilor, se face în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea 

drepturilor prevăzute în CCM. 

Locul muncii poate fi modificat unilateral de către CNPR prin delegarea salariatului într-un alt loc 

de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. 

Pe durata delegării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în CIM. 

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia CNPR, de către salariat, a unor 

lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. 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. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru 

sancţionarea disciplinară a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de 

transport şi cazare, precum şi la o indemnizație de delegare. 

Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de munca, din 

dispoziţia CNPR, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod 

excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al 

salariatului. 

Detașarea poate fi dispusă pe o perioada de cel mult un an. 

În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun 

prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 

în 6 luni. 

Salariatul poate refuza detasarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi 

pentru motive personale temeinice. 

Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 

indemnizație de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de CCM. 



Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detașarea. Pe 

durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de 

drepturile acordate de CNPR, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. 

CNPR are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus 

detașarea să își îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile fata de salariatul detaşat. 

Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplineşte integral şi la timp toate 

obligaţiile față de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de catre CNPR. 

În cazul în care există divergență între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu își 

îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor mai sus menționate, salariatul detaşat are dreptul de 

a reveni la locul sau de munca de la CNPR, de a se indrepta împotriva oricăruia dintre cei doi 

angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. 

Delegarea si detaşarea salariaţilor CNPR, pe o perioada mai mare de 10 zile lucrătoare 

consecutive se va face numai cu acordul prealabil al SLPR în cazul salariaților membri ai acestei 

organizații sindicale. 

21.4 Refuzul salariatului de a accepta o modificare definitivă a clauzelor referitoare la felul 

muncii, locul muncii, când aceasta presupune schimbarea localităţii sau a drepturilor salariale, nu 

dau dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a CIM pentru acest 

motiv. 

 

ART. 22 

22.1 Suspendarea CIM poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al 

uneia dintre părţi. 

Suspendarea CIM are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor 

de natură salarială de către CNPR. 

În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, 

pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa de 

salariat. 

22.2 CIM se suspendă de drept în următoarele situaţii: 

a) concediu de maternitate; 

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

c) carantină; 

d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 

f) forţă majoră; 

g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 

h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările 

necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit 

avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de 

muncă încetează de drept; 

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

22.3 CIM poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii: 

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

c) concediu de acomodare; 

d) concediu paternal; 

e) concediu pentru formare profesională; 

f) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; 

g) participarea la grevă; 

22.4 CIM poate fi suspendat din iniţiativa CNPR în următoarele situaţii: 

a) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, 

pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

b) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, 

măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au 

fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în 

care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de 

muncă; 

c) pe durata detaşării; 



d) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor 

necesare pentru exercitarea profesiilor. 

22.5 CIM poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau 

pentru interese personale. 

 

ART. 23 

23.1 Contractul individual de munca poate înceta astfel: 

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 limitativ prevăzute 

de lege; 

23.2  

(1)CIM încetează de drept: 

a) la data decesului salariatului, precum şi în cazul dizolvării CNPR, de la data la care CNPR şi-a 

încetat existenţa conform legii; 

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub 

interdicţie a salariatului; 
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 

pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru 

continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice 

anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de 

invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de 

vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra 

capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II; 

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la 

care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane 

concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti de reintegrare; 

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătoreşti; 

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor 

ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori 

pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a 

dispus interdicţia; 

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; 

Pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-i), constatarea cazului de încetare de drept a contractului 

individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, 

prin decizie a CNPR, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 

zile lucrătoare. 

(2) CNPR nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile 

prevăzute la alin. (1) lit. c) teza întâi. 

(3) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor 

de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea Directorului 

General al CNPR, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta 

standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă. 

23.3 Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a CIM 

atrage nulitatea acestuia. 

Constatarea nulităţii CIM produce efecte pentru viitor. 

Nulitatea CIM poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. 

În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii 

pentru salariaţi care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de 

muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale 

aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. 

Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea 

acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia, se pot face prin acordul 

părţilor. 

Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească. 



23.4 Concedierea reprezintă încetarea CIM din iniţiativa CNPR. 

Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive 

care nu ţin de persoana salariatului. 

23.5 Este interzisă concedierea salariaţilor: 

a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, 

rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală; 

b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale. 

23.6 Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: 

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii; 

b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 

c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat 

cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

d) pe durata concediului de maternitate; 

e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 

g) pe durata efectuării concediului de odihnă. 

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a 

reorganizării judiciare sau a falimentului CNPR, în condiţiile legii. 

 

 

ART. 24 

24.1 CNPR poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în 

următoarele situaţii: 

a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de 

disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin CIM, CCM sau regulamentul intern, ca sancţiune 

disciplinară; 

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă 

mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată 

inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească 

atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. 

24.2 În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 24.1 lit. a), CNPR poate 

emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252 din Codul Muncii, 

precum şi a celor prevăzute la Capitolul IX – Răspunderea Disciplinară din CCM. 

În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute în art. 24.1, lit. b-d, 

CNPR are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la 

data constatării cauzei concedierii. 

Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în 

drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa 

judecătorească la care se contestă. 

24.3 Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la 

regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către CNPR a cercetării 

disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de Codul Muncii. 

24.4 În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 24.1 lit.c)-d), 

precum şi în cazul în care CIM a încetat de drept în temeiul art. 23.2 lit.e), CNPR are obligaţia de 

a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea 

profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. În 

situaţia în care CNPR nu dispune de locuri de muncă vacante, aceasta are obligaţia de a solicita 

sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, 

corespunzător pregătirii profesionale si/sau, după caz, capacității de muncă constatate de medicul 

de medicină a muncii. 

Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea CNPR conform 

prevederilor art. 24.4 alin. 1 pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc 

de muncă oferit. 

În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevazut la art. 24.4 

alin. 3, precum şi după notificarea cazului către Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de 

Muncă conform alin. 2, CNPR poate dispune concedierea salariatului. 



În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 24.1 lit.c) salariatul beneficiază de un 

ajutor bănesc din fondul de acţiuni sociale, în funcție de vechimea totală în sistemul de poștă, 

după cum urmează: 

- până la 10 ani, 4 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 10–20 de ani, 6 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- peste 20 de ani, 8 salarii de bază de încadrare a persoanei respective. 

În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 24.1 lit.c), dacă inaptitudinea fizică şi/sau 

psihică a salariatului este urmare unui accident de muncă neimputabil salariatului, acesta 

beneficiază de un ajutor bănesc din fondul de acţiuni sociale, în funcție de vechimea totală în 

sistemul de poștă, după cum urmează: 

 

- între 1-5 ani, 3 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 5-10 ani, 5 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 10-15 ani, 10 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 15-20 ani, 15 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 20-25 ani, 20 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 25-30 ani, 25 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- peste 30 ani, 30 salarii de bază de încadrare a persoanei respective. 

 

24.5 Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea 

procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul CCM. 

24.6 Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie 

numită de către CNPR–Administrația Centrală sau Sucursală, după caz. Din comisie va face parte 

şi un reprezentant al SLPR. 

24.7 Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 5 zile înaite: 

a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei; 

b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea. 

24.8 Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză. 

24.9 În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea 

numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva 

materie. 

24.10 Necorespunderea profesionlă poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire 

necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisă, orală, practică şi alte 

probe. 

24.11 În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional 

de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la 

comunicare. Contestaţia va fi depusă la conducerea CNPR-Administrația Centrală sau a 

Sucursalei, după caz. Contestaţia va fi analizată de o nouă comisie numită de către 

conducerea CNPR-Administrația Centrală sau a Sucursalei după caz. 

24.12 Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la art. 24.11 sau dacă 

după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, CNPR 

poate emite şi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, 

pentru motive de necorespundere profesională. Decizia astfel emisă va conţine rezultatul 

cercetării prealabile a salariatului în cauză. 

24.13 Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de 

readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plătit 

pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și salariații membri SLPR scoși din 

producție pentru activități sindicale, nu vor putea fi concediați pentru motivul de necorespundere 

profesională prevăzut de Codul Muncii. 

 

 

 

 

 

 

ART. 25 

25.1 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea CIM 

determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe 

motive fără legatura cu persoana acestuia. 

Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 



25.2 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau 

colectivă. 

25.3 

1. În situaţia în care CNPR intenţionează să efectueze concedieri individuale determinate de 

desfiinţarea postului ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătura cu 

persoana acestuia, aceasta va oferi fiecărui salariat ce urmează sa fie concediat un alt post în 

aceeaşi localitate sau în localitatea de domiciliu, în măsura în care CNPR are această posibilitate, 

potrivit studiilor și/sau calificării profesionale a acestora, cu menţinerea salariului de bază, dar 

care să nu depăşească maximul salariului de bază prevăzut in Lista funcţiilor pentru funcţia 

oferită. În situaţia în care salariul de bază deţinut este mai mare decât maximul prevăzut la 

funcţia oferită, salariatul va fi încadrat cu salariul de bază maxim prevăzut pentru aceasta în Lista 

funcţiilor. 

2. În cazurile în care CNPR nu are posibilitatea de a oferi un post in condiţiile art. 25.3, punctul 1, 

sau pe postul oferit nu se poate asigura păstrarea salariului de bază și salariatul în cauză optează 

pentru concediere, acesta va beneficia de salarii compensatorii in funcţie de vechimea totală în 

sistemul poștal, dupa cum urmează: 

 

- sub 3 ani, 1 salariu de bază; 

- între 3-5 ani, 3 salarii de bază; 

- între 5-10 ani, 5 salarii de bază; 

- între 10-15 ani, 9 salarii de bază; 

- între 15-20 ani, 12 salarii de bază; 

- între 20-25 ani, 15 salarii de bază; 

- între 25-30 ani, 18 salarii de bază; 

- peste 30 ani, 20 salarii de bază. 

 

3. Salariaţilor care beneficiază de salarii compensatorii în condiţiile prezentului articol și care la 

data concedierii mai au un număr de luni până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru 

limită de vârsta mai mic decât numărul de salarii de bază care li se cuvin conform vechimii totale 

în sistemul postal, li se va plăti un număr de salarii de bază egal cu numărul de luni pe care îl mai 

au până la pensionare, la care se adaugă gratifîcația prevăzută la art. 94.1, în tranșa de vechime 

la care s-ar fi încadrat la data pensionării. 

4. În condiţiile în care CNPR va dispune concedieri individuale, determinate de desfiinţarea 

postului ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia, și 

va oferi salariatului un post cu menţinerea salariului de bază avut, iar acesta refuză oferta, 

salariatul va fi concediat și va beneficia în afara drepturilor cuvenite la zi, de o compensaţie în 

cuantumul unui salariu de bază de încadrare. 

 

ART. 26 

26.1 

1. În situaţia în care CNPR intenţionează să efectueze concedieri colective, aceasta va oferi 

fiecărui salariat ce urmează sa fie concediat, un alt post în aceeaşi localitate sau în localitatea de 

domiciliu, în măsura în care CNPR are această posibilitate, potrivit studiilor și/sau calificării 

profesionale a acestora, cu menţinerea salariului de bază avut, dar care să nu depăşească 

maximul salariului de baza prevăzut în Lista funcţiilor pentru funcţia oferită. 

2. În situaţia în care salariul de bază deţinut este mai mare decât maximul prevăzut la funcţia 

oferită, salariatul va fi încadrat cu salariul de bază maxim prevăzut pentru aceasta în Lista 

funcţiilor. 

26.2 În condiţiile în care CNPR va dispune concedieri colective, salariaţii concediaţi, cărora 

CNPR le-a oferit alte posturi cu menţinerea salariului de bază avut, însă aceştia le-au refuzat, vor 

beneficia în afara drepturilor cuvenite la zi, de o compensaţie în cuantumul unui salariu de bază 

de încadrare. 

26.3 

1. În condiţiile în care CNPR va dispune concedieri colective, salariaţii concediaţi, cărora CNPR nu 

le poate oferi alte posturi conform art. 26.1, sau pe posturile oferite nu poate asigura păstrarea 

salariului de bază și salariaţii în cauză optează pentru concediere, vor beneficia de salarii 

compensatorii în funcţie de vechimea totală în sistemul poștal, după cum urmează: 

 

- între 1-5 ani, 3 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 5-10 ani, 5 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 10-15 ani, 10 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 



- între 15-20 ani, 15 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 20-25 ani, 20 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 25-30 ani, 25 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- peste 30 ani, 30 salarii de bază de încadrare a persoanei respective. 

 

2. Salariaților care beneficiază de salarii compensatorii în condițiile prevăzute la al. 1 și care la 

data încetării raporturilor de muncă mai au un număr de luni până la îndeplinirea condițiilor de 

pensionare pentru limită de vârstă mai mic decât numărul de salarii de bază care li s-ar cuveni 

conform vechimii totale în sistemul poștal, li se va plăti un număr de salarii de bază egal cu 

numărul de luni pe care îl mai au până la pensionare, la care se adaugă gratificația prevăzută la 

art. 94.1, în tranșa de vechime la care s-ar fi încadrat la data pensionării. 

Salariaților care beneficiază de salarii compensatorii în condițiile prevăzute la al. 1 și cărora pe 

durata plăţii salariilor compensatorii li se stabileşte dreptul la pensie pentru limită de vârstă 

cu reducerea vârstei standard iar numărul de luni calculat din luna plăţii primului salariu  

compensatoriu şi până la luna stabilirii dreptului la pensie, este mai mic decât numărul de 

salarii de bază care li s-ar cuveni conform vechimii totale în sistemul poștal, vor avea dreptul la 

plata unui număr de salarii de bază egal cu numărul de salarii compensatorii de care au 

beneficiat până în luna stabilirii dreptului la pensie, inclusiv, la care se adaugă gratificația 

prevăzută la art. 94.1, în tranșa de vechime la care s-ar fi încadrat la data pensionării. 

26.4 

În situaţia în care CNPR intenţionează să efectueze schimbări din funcţie, din unul sau mai multe 

motive fără legătură cu persoana salariatului, aceasta are obligaţia de a oferi, în formă scrisă, 

fiecărui salariat căruia i se propune să fie schimbat din funcţie, un alt post în aceeaşi localitate sau 

în localitatea de domiciliu, potrivit studiilor și/sau calificării profesionale a acestora, cu menţinerea 

salariului de bază avut pe funcţia ocupată în momentul schimbării funcţiei. 

Refuzul salariatului de a accepta postul oferit nu îi dă dreptul angajatorului de a proceda la 

desfacerea unilaterală a contractului individual de muncă și nici la schimbarea din funcţie. 

 

ART. 27 

27.1 Salariile compensatorii acordate în urma concedierilor individuale pentru motive care nu țin 

de persoana salariatului sau concedierilor colective, se vor achita într-o singură tranșă sau în rate 

lunare conform acordului CNPR-SLPR. În situația în care nu se realizează acordul părților, 

salariile compensatorii se vor achita într-o singură tranșă. 

27.2 Foștilor salariați, aflați în perioada de plată a salariilor compensatorii în rate lunare, care se 

anagajează în cadrul CNPR, li se va sista plata salariilor compensatorii începând cu luna 

următoare angajării. 

27.3 Foștii salariați care au beneficiat de plata salariilor compensatorii într-o singură tranșă, care 

se angajează în cadrul CNPR, vor restitui CNPR contravaloarea unui număr de salarii 

compensatorii egal cu diferența dintre numărul de salarii la care a avut dreptul la concediere și 

numărul de luni cât s-a aflat în situația de concediere, luna angajării fiind considerată lună de 

concediere. Modul de resituire a salariilor compensatorii se va stabili la angajare, de comun 

acord, între salariat și CNPR. 

27.4 Salariații încadrați în baza mai multor contracte individuale de muncă în cadrul CNPR, 

cărora li se desființează unul sau mai multe posturi ocupate, dar care rămân încadrați cu minim 

un contract individual de muncă în cadrul CNPR, nu vor beneficia de salarii compensatorii pentru 

posturile desființate. 

27.5 „Nu vor beneficia de salarii compensatorii, următoarele categorii de salariați care sunt 

concediați individual sau colectiv: 

- salariații care până la data concedierii, inclusiv, au îndeplinit, cumulativ, condiţiile privind 

vârsta standard şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege, în vederea pensionării pentru 

limită de vârstă; 

- salariatele care anterior datei de concediere au optat în scris pentru continuarea executării 

contractului individual de muncă până la vârsta de 65 de ani, în conformitate cu prevederile art. 

56 lit. c din Codul Muncii; 

- salariații care anterior concedierii au beneficiat de aprobare de menţinere în aceeaşi funcţie 

maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a 

contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 al. 4 din Codul Muncii. 

-salariații care, fără a avea contractul individual de muncă suspendat, fără a beneficia de zile 

libere plătite în baza legii/CCM, fără a fi în concediu de odihnă, și fără a fi scoși din producție nu 

au fost prezenți la serviciu cel puțin 30 de zile lucrătoare, consecutiv sau cumulat în ultimele 12 

luni anterior  concedierii. 



 

 

ART. 28 

28.1 În cazul în care CNPR intenţionează sa efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de 

a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări 

cu SLPR– sindicat reprezentantiv potrivit Sentinței Civile nr. 3289/04.10.2019 pronunțată de 

Judecătoria Vaslui, cu privire cel puţin la: 

a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de 

salariaţi care vor fi concediați; 

b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre 

altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediați. 

28.2 În perioada în care au loc consultări, potrivit art. 28.1, pentru a permite SLPR să 

formuleze propuneri în timp util, CNPR are obligaţia sa furnizeze toate informaţiile relevante şi să 

notifice, în scris, următoarele: 

a) numărul total şi categoriile de salariaţi; 

b) motivele care determină concedierea preconizată; 

c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere; 

d) criteriile avute în vedere, potrivit legii sau contractului colectiv de munca, pentru stabilirea 

ordinii de prioritate la concediere; 

e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor; 

f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate 

salariaţilor concediați, conform dispoziţiilor legale sau ale contractului colectiv de muncă; 

g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile; 

h) termenul înăuntrul căruia SLPR poate face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului 

salariaţilor concediați. 

 

ART. 29 

CNPR are obligaţia sa comunice o copie a notificării prevăzute la art. 28.2 inspectoratului teritorial 

de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de munca la aceeaşi dată la care a comunicat-

o SLPR. 

 

ART. 30 

30.1 SLPR va propune CNPR măsuri în vederea evitării concedierilor sau diminuării numărului 

salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 de zile calendaristice de la data primirii notificării. 

30.2 CNPR are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit 

prevederilor art. 30.1, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. 

30.3 În situaţia în care, ulterior consultărilor cu SLPR, potrivit prevederilor art. 28 şi 29, CNPR 

decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, aceasta are obligaţia de a notifica în scris 

inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel 

puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. 

30.4 Notificarea prevăzută la art. 30.3 trebuie sa cuprindă toate informaţiile relevante cu 

privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 28.2 precum şi rezultatele 

consultărilor cu SLPR, prevăzute la art. 30.1, în special motivele concedierilor, numărul total al 

salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care 

vor avea loc aceste concedieri. 

30.5 CNPR are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 30.3 SLPR, la 

aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de 

ocupare a forţei de muncă. SLPR poate transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului 

teritorial de muncă. 

30.6 La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul 

agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la 

art. 30.3, fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. 

30.7 Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în timp util CNPR şi SLPR, 

după caz, asupra reducerii perioadei prevăzute la art.30.3, precum şi despre motivele care au 

stat la baza acestei decizii. 

30.8 În perioada prevăzută la art. 30.3, agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă 

trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi să le 

comunice în timp util CNPR şi SLPR. 

30.9 La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu 

consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea 

momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în 



care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la 

data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 30.3 ca fiind data emiterii 

deciziilor de concediere. 

30.10 Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris CNPR şi SLPR, după 

caz, asupra amânării momentului emiterii deciziior de concediere, precum şi despre motivele care 

au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art. 30.3. 

 

 

ART. 31 

31.1 În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin 

concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi 

activitate, indiferent de denumirea reactualizată a postului, fără examen, concurs sau perioadă de 

probă și va beneficia de toate drepturile de încadrare avute la concediere. 

31.2 În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 31.1 se reiau aceleaşi activităţi, CNPR va 

transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în 

aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care sunt informaţi 

asupra reluării activităţii. 

31.3 Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării 

CNPR, prevăzută la art. 31.2, pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de 

muncă oferit. 

31.4 În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit art. 31.2 nu îşi 

manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la art. 31.3 sau refuză locul de muncă 

oferit, CNPR poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. 

31.5 La luarea măsurii de desfacere a CIM pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, în 

funcţie de situaţiile concrete, CNPR împreună cu SLPR vor stabili de comun acord și alte criterii, în 

scopul asigurării protecției sociale a salariaților. 

 

ART. 32 

32.1 Persoanele concediate în temeiul art. 24.1 lit. c şi d, precum și al art. 25.1 beneficiază de 

dreptul la un preaviz de 20 de zile lucrătoare. Persoanele cu handicap concediate în temeiul art. 

24.1 lit. c, precum și al art. 25.1 beneficiază de dreptul la un preaviz de 30 de zile lucrătoare. În 

perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul 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 CNPR. 

32.2 Fac excepţie de la prevederile de mai sus persoanele concediate în temeiul art. 24.1 lit. d 

care se află în perioada de probă. 

32.3 Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină, în mod 

obligatoriu: 

a) motivele care determină concedierea; 

b) durata preavizului; 

c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, numai in cazul concedierilor colective; 

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să 

opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 24.4. 

32.4 În situaţia în care în perioada de preaviz CIM este suspendat, termenul de preaviz va fi 

suspendat corespunzător. 

32.5 Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. 

 

ART. 33 

Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

 

ART. 34 

În caz de conflict de muncă CNPR nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de 

drept decât cele precizate în decizia de concediere. 

 

ART. 35 

35.1 Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare 

scrisă, comunică CNPR încetarea CIM, după împlinirea unui termen de preaviz. 

Refuzul CNPR de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin 

orice mijloace de probă. 

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. 



35.2 Termenul de preaviz este de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, 

respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere. 

35.3 Pe durata preavizului CIM continuă să îşi producă toate efectele. 

35.4 În situaţia în care în perioada de preaviz CIM este suspendat, termenul de preaviz va fi 

suspendat corespunzător. 

35.5 CIM încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale sau 

parţiale de către CNPR la termenul respectiv. 

35.6 Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă CNPR nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate 

prin CIM. 

 

ART. 36 

36.1 La încetarea raporturilor de muncă, în termen de 5 zile, persoana în cauză va preda 

gestiunea conform inventarului personal, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

36.2 În cazul în care raporturile de muncă încetează prin pensionare, precum şi din motive 

neimputabile salariatului, acesta nu va restitui contravaloarea articolelor de îmbrăcăminte şi 

încălţăminte calculată corespunzător duratei lor de folosinţă prevăzută în ANEXELE nr. 4b, 4c la 

prezentul CCM. 

 

CAPITOLUL III 

CONDIŢII DE MUNCĂ, ORGANIZARE, NORMARE,  

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 

ART. 37 

37.1 Părţile se obligă să instituie un sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuă a 

condiţiilor de muncă, principiul de bază fiind omul şi sănătatea sa, iar dacă acest lucru nu este 

posibil, să se procedeze la compensaţii băneşti sau de altă natură convenite de comun acord. 

37.2 CNPR are obligaţia de a crea condiţii corespunzatoare de muncă pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă. 

37.3 Acolo unde există riscul îmbolnăvirii prin contact direct cu pacienţii sanatoriilor, pentru 

boli pulmonare sau ai altor instituţii de sănătate cu grad de contaminare stabilit prin măsurători 

făcute de organisme de specialitate, CNPR nu va înfiinţa subunităţi operative. 

37.4 La sesizarea expresă a compartimentului de prevenire şi protecţie, PSI şi protecţie civilă sau 

a SLPR, CNPR are obligaţia de a solicita efectuarea măsurării parametrilor care caracterizează 

condiţiile de muncă şi factorii de mediu. La prelevarea probelor vor participa şi reprezentanţii 

SLPR. 

În toate cazurile în care condiţiile de muncă se situează constant peste nivelul maxim de noxe 

admise, CNPR are obligaţia de a lua măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea acestora cel 

puţin la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în norme, măsuri ce se vor stabili împreună cu 

reprezentanţii sindicali şi vor face obiectul unor anexe speciale la CCM. 

37.5 Până la normalizarea condiţiilor de muncă, CNPR va respecta prevederile art. 38.1. 

 

ART. 38 

38.1 În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea 

capacităţii de muncă, încă două luni, dacă au beneficiat anterior de acestea, de spor pentru 

nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului. 

38.2 De drepturile prevăzute la art. 38.1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în 

condiţiile prevăzute la art. 37.4 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, 

dacă drepturile de aceeaşi natură de la noul loc de muncă sunt mai mici. 

 

ART. 39 

Organizarea activităţii, prin stabilirea unor structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor 

salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, elaborarea de norme 

de muncă, fundamentate din punct de vedere tehnic, precum şi exercitarea controlului asupra 

modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi, sunt atribute de 

competenţă exclusivă a CNPR. 

 

ART. 40 

40.1 Normele de muncă se exprimă în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau 

alte activităţi ce se normează - sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme de 

personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci. Normele 

de muncă se elaborează de către CNPR cu acordul SLPR şi vor fi astfel stabilite încât să asigure 



un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi la o tensiune 

nervoasă care să nu conducă la oboseală excesivă a salariaţilor. 

Normele de muncă vor fi reanalizate la solicitarea uneia dintre părți, ori de câte ori este 

nevoie. Analiza se va efectua în termen de 30 zile de la data depunerii solicitării. 

În cazul unui dezacord cu privire la elaborarea normelor de muncă, părţile vor apela la 

arbitrajul unui terţ ales de comun acord. 

40.2 În cazul introducerii de servicii noi permanente, se vor elabora norme de muncă provizorii 

care urmează a fi definitivate în maximum 3 luni cu acordul SLPR. 

40.3 În cazul introducerii de prestaţii ocazionale pe bază de convenţii/contracte cu o durată 

mai mică de 6 luni, activitatea se va desfăşura în baza unor norme stabilite pentru operaţiuni 

similare sau a unor normative provizorii. 

40.4 Asimilarea sau elaborarea de norme provizorii se va face cu avizul SLPR. 

 

ART. 41 

41.1 Activitatea de normare a muncii, se referă la toate categoriile de salariaţi potrivit 

specificului activităţii fiecăruia şi se bazează pe tehnicile normării muncii, aceasta desfăşurându-se 

ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi 

nivelul de dotare tehnică a locului de muncă. 

41.2 În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, 

conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost 

elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de CNPR, cât şi de SLPR. În 

caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă, se va recurge la o expertiză 

tehnică stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele 

părţi. 

41.3 Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază 

negociat. 

41.4 Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de 

muncă vor fi suportate de CNPR. 

 

ART. 42 

CNPR are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la 

elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după 

caz, sarcinile ce decurg din funcţia deţinută sau postul deţinut. 

Aplicarea rezultatelor normării la nivel național se va face de către o comisie mixtă CNPR-SLPR. 

Aplicarea rezultatelor normării la nivel de subunitate se va face de către CNPR cu avizul SLPR. 

 

ART. 43 

43.1 CNPR are obligaţia de a elabora pentru fiecare loc de muncă instrucţiuni specifice de 

securitate şi sănătate în muncă, inclusiv greutăţile care pot fi manipulate manual în funcţie de 

situaţiile concrete, precum şi: 

- lista materialelor igienico-sanitare care se vor acordă şi categoriile de personal care beneficiază 

de ele (ANEXA nr. 4a la prezentul CCM); 

- lista materialelor igienico-sanitare si echipament de protecţie pentru Sucursala Fabrica de 

Timbre (ANEXA nr. 4b la prezentul CCM); 

CNPR are obligația de a asigura gratuit echipamentul individual de protecţie (ANEXA nr. 4c la 

prezentul CCM). 

CNPR are obligația să asigure condiţiile de muncă, conform legislației legale în vigoare. 

CNPR va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi 

perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. 

CNPR va pune la dispoziția personalului instrucţiunile şi documentaţia de securitate şi sănătate în 

muncă, PSI şi protecţie civilă în baza cărora salariaţii sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea, 

precum şi verificarea modului de insusire al acestora. 

43.2 În toate cazurile în care CNPR impune o anumită vestimentaţie, contravaloarea acesteia se 

suportă integral de către CNPR. 

43.3 Conducătorii şi personalul cu sarcini de instruire şi verificare pe linia securităţii şi sănătăţii în 

muncă, PSI şi protecţie civilă răspund, conform legii, în cazul în care salariaţii din subordine 

săvârşesc abateri din cauza neefectuării instruirii. 

43.4 În cazul neefectuării instructajului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, PSI şi protecţie civilă de către conducătorii locului de muncă, salariatul este obligat să 

refuze îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fără ca refuzul să atragă asupra sa măsuri disciplinare. 



43.5 La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii şi a 

celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, acesta va fi instruit şi testat 

efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi normele de securitate şi 

sănătate în muncă PSI şi protecţie civilă pe care este obligat, în procesul muncii, să le cunoască 

şi să le respecte. 

În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de 

sănătate şi securitate în muncă, salariaţii vor fi instruiti în condiţiile prevăzute la alineatul 

precedent. 

43.6 CNPR va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, 

în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma 

sa le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. 

Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta 

conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivelul CNPR, cu consultarea SLPR. 

43.7 În cazul în care dispoziţii legale speciale prevăd examinari medicale la termene mai 

scurte, determinate de condiţiile deosebite de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi. 

43.8 Salariaţii sunt obligaţi sa se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit 

prevederilor art. 43.6. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie 

abatere disciplinară. 

43.9 Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an se face de către 

unităţile sanitare de specialitate agreate de CNPR şi acreditate de Ministerul Sănătăţii. 

43.10 În fiecare an din propria iniţiativă sau la solicitarea SLPR, CNPR va susţine financiar 

campanii de vaccinare a salariaţilor în funcţie de necesităţi. Organizarea campaniilor de vaccinare 

şi stabilirea furnizorului de servicii medicale de acest gen vor fi făcute de comun acord cu 

SLPR. 

43.11 La cererea uneia dintre părţi (salariat/CNPR), medicii de medicina muncii şi inspectorii de 

prevenire şi protecţie vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de 

concedii suplimentare. 

43.12 Pentru activitățile și funcțiile nou introduse este necesară informarea compartimentului 

prevenire și protecție de la nivelul administrației centrale a CNPR, în vederea asigurării securității 

și sănătății în muncă a salariaților. 

 

ART. 44 

În vederea respectării normelor de securitate, sănătate în muncă și PSI salariații au următoarele 

obligaţii: 

- să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi măsurile de aplicare a acestora şi normele P.S.I.; 

- să poarte şi să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie, acordat spre folosinţă; 

- să întreţină echipamentul individual de protecţie, acordat spre folosinţă; 

- să participe la instruirea periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi P.S.I.; 

- să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de CNPR, să nu le deterioreze, 

descompleteze ori să sustragă componente ale acestora; 

- să aducă la cunostinţa conducătorului locului de muncă, în cel mai scurt timp posibil, accidentele 

de muncă suferite de persoana proprie sau alţi angajaţi. 

 

ART. 45 

Salariatul care nu respectă normele de securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I. cerute pentru 

locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea sau pentru activitatea pe care în mod 

ocazional o desfăşoară, în funcţie de gravitatea abaterii, va fi sancţionat disciplinar. 

 

ART. 46 

În situaţia producerii de accidente de muncă acestea vor fi analizate şi tratate potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 47 

CNPR va analiza împreună cu SLPR şi cu organele competente ori de câte ori este necesar, 

cauzele accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale şi vor adopta măsurile 

corespunzătoare în vederea eliminării lor. 

 

ART. 48 

48.1 Salariaţii de la locurile de muncă nominalizate ca fiind cu condiţii nocive şi de risc, vor fi 

examinaţi obligatoriu de medicul de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile legale. 



48.2 Concediile de risc maternal vor fi vizate de medicul de medicina muncii. 

48.3 Certificatele medicale eliberate vor fi acceptate la plată după ce vor fi vizate de medicul de 

familie. 

48.4 Ziua în care şoferii sunt programaţi în vederea efectuării controlului medical obligatoriu 

pentru siguranţa circulaţiei, este considerată zi liberă plătită. 

 

 

ART. 49 

CNPR va face demersurile necesare pentru repunerea în drepturi asupra patrimoniului Poştei 

Române. De asemenea, CNPR va putea asigura din profit sumele necesare realizării unor obiective 

sociale, medicale, culturale şi sportive pentru salariaţi, cum ar fi: unităţi medicale de tratament şi 

recuperarea forţei de muncă, case de odihnă şi locuri de agrement, cluburi şi baze sportive, 

cantină, cămine şi creşe şi locuinţe de serviciu. 

Aplicarea prevederilor de la alineatele precedente se va face în funcţie de posibilităţile economico-

financiare ale CNPR, după realizarea obiectivelor de investiţii din programul de dezvoltare. 

 

ART. 50 

În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, CNPR va lua 

următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă: 

a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibrații, temperatură, aerisire, 

umiditate); 

b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de 

repaus); 

c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante; 

d) dotarea locurilor de muncă cu instalaţii de ventilaţie, climatizare şi frigidere în funcţie de 

ponderea personalului şi condiţiile de muncă. 

 

ART. 51 

La nivelul Administrației Centrale și sucursalelor o comisie mixtă administraţie-sindicat va analiza 

modalităţile privind punerea în practică a prevederilor art. 50 şi va stabili un program în funcţie 

de necesităţi şi de mijloacele financiare. 

 

ART. 52 

În situaţia când datorită accidentelor de muncă salariaţii au nevoie de proteze chirurgicale, 

dentare, oculare, auditive, aparate ortopedice etc, altele decât cele prevăzute de poliţele de 

asigurare încheiate de CNPR în favoarea salariaţilor, aceştia beneficiază de ajutoare băneşti în 

cuantum de 100% din costul lor. 

 

ART. 53 

În cazul recomandării comisiei de expertiză medicală sau a medicului de medicina muncii 

privind schimbarea locului de muncă, CNPR, în limita posibilităţilor, va asigura trecerea 

salariatului în alte locuri de muncă pe posturi similare sau inferioare, pentru care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute în ANEXA nr. 7 la prezentul CCM şi, după caz, recalificarea acestuia. Pentru 

rezolvarea acestei situaţii, dacă există post vacant şi persoana îndeplineşte condiţiile de studii şi 

vechime, nu se mai organizează concurs. În situaţia în care a fost anunţat concursul acesta nu 

se va mai organiza. 

 

ART. 54 

Pentru salariaţii care au suferit accidente de muncă, neimputabile lor, şi boli profesionale, și 

care prezintă recomandări medicale privind investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale și/sau 

bilete de tratament, în ţară şi/sau străinătate, CNPR va suporta aceste costuri, atunci când ele nu 

sunt decontate de casele de asigurări de sănătate la care sunt înscriși salariaţii, până la 

recuperarea definitivă a acestora. CNPR va deconta si cheltuielile cu transportul. La cercetarea 

accidentelor de muncă se constituie o comisie, conform legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi 

securitatea în muncă. 

 

ART. 55 

55.1 CNPR va asigura, în măsura posibilităților, trecerea pe locuri de muncă corespunzătoare a 

celor pensionaţi pentru invaliditate de gradul 3. 



55.2 CNPR va asigura, în măsura posibilităților, reintegrarea în munca deţinută anterior sau 

într-o muncă corespunzătoare pregătirii lor pe cei ce au întrerupt activitatea ca urmare a 

pensionării pentru invaliditate şi au devenit apți de muncă, în baza aprobării Directorului General. 

 

ART. 56 

56.1 Se vor înfiinţa comitete de securitate şi sănătate în muncă la nivelul Administrației 

Centrale, Sucursalelor și Oficiilor Județene de Poștă. 

56.2 Comitetele de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de 

funcţionare propriu care este aprobat de Comitetul de sănătate şi securitate de la nivelul 

Administraței Centrale a CNPR. 

56.3 Comitetul de sănătate şi securitate în muncă este constituit din reprezentanţii desemnaţi în 

număr egal de CNPR, pe de o parte, şi de SLPR, pe de altă parte. Timpul alocat acestei activităţi 

va fi considerat timp de muncă. 

Formarea reprezentanţilor SLPR pe probleme de securitate şi sănătate în muncă se realizează în 

timpul orelor de muncă şi pe cheltuiala CNPR. 

 

ART. 57 

Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea 

salariaţilor. 

 

ART. 58 

CNPR răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă. 

În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă CNPR se consultă cu SLPR, precum şi 

cu Comitetul de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul Administrației Centrale. 

 

ART. 59 

CNPR poate asigura toţi salariaţii pentru risc de accidente, invaliditate si deces, în condiţiile 

legii. Anual, în funcție de posibilitățile economico-financiare ale companiei, CNPR și SLPR vor 

decide de comun acord încheierea unor astfel de asigurări. 

 

ART. 60 

CNPR răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de 

muncă, produse la sediul subunităţilor poştale, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a 

incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent. 

 

CAPITOLUL IV 

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI SIMILARE 

 

ART. 61 

61.1 Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare 

salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani convenit la încheierea contractului individual 

de muncă. 
61.2 Salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

61.3 Salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum şi alte adaosuri se stabilesc pentru 

fiecare salariat în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor ce revin postului în 

care este încadrat, de pregătirea şi competenţă profesională. 

61.4 Salariile se stabilesc prin negocieri colective între CNPR şi SLPR şi prin negocieri individuale 

conform art. 64.3. 

61.5 Începând cu anul 2021 cuantumul salariilor de bază prevăzute în Anexa nr. 6 va fi 
majorat cu suma reprezentând creșterea salariului minim pe economie, aferentă anului 
precedent. Modul de aplicare va fi stabilit prin negociere CNPR-SLPR. 

Pentru anul 2021, salariile de bază prevăzute în Anexa nr. 6 vor fi majorate cu următoarele 

sume brute: 

- începând cu data de 01.01.2021: clasa 13 cu 70 lei, clasa 14 cu 59 lei, clasele 15-70 

cu 36 lei; 

- începând cu data de 01.06.2021: clasele 13-70 cu 36 lei; 

- începând cu data de 01.09.2021: clasele 13-70 cu 36 lei; 

- începând cu data de 01.12.2021: clasele 13-70 cu 42 lei. 

În luna martie 2021, CNPR și SLPR, se vor întâlni pentru analiza situației cheltuielilior de natură 

salarială, în vederea rediscutării capitolului salarizare.” 



61.6 Salariaţii din CNPR au dreptul la tichete de masă acordate conform prevederilor legale şi 

înţelegerii părților, după 30 de zile de la data începerii activităţii. 

 

ART. 62 

Formele de salarizare care se aplică în CNPR sunt: 

a) în regie (după timp); 

b) mixtă (în regie (după timp) + cote procentuale/comision). 

 

 

 

ART. 63 

Forma de salarizare mixtă cu privire la cote procentuale/comision se stabilește prin regulament 

emis de CNPR cu acordul SLPR. 

 

ART. 64 

64.1 Salariile individuale sunt prevăzute pe clase conform ANEXEI nr. 6 la prezentul CCM. 

Funcţiile (felul muncii) și încadrarea personalului pe funcții, în CNPR, sunt stabilite prin ANEXA nr. 

7 la prezentul CCM. 

La angajare sau promovare, după caz, fiecare salariat cu CIM pe perioadă nedeterminată sau 

determinată, cu normă întreagă sau fracţiuni de normă va fi supus unei perioade de probă 

conform prevederilor art. 15 şi 16. 

La sfârşitul perioadei de probă atât la debutul în profesie cât şi la promovare – în cazul în care 

referatul şefului locului de muncă este de infirmare în funcţie este necesară si viza SLPR 

(numai pentru salariaţii membri de sindicat). 

Vechimea minimă şi condiţiile necesare pentru trecerea la o clasă superioară în cadrul aceleaşi 

funcţii sunt prevăzute în ANEXA nr. 7 la prezentul CCM. 

La calculul vechimii pe clasa de salarizare nu se va ține seama de tipul de normă. Se exclud 

perioadele de: 

 exercitare a unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 

 concedii fără plată; 

 în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, în condiţiile 

Codului de procedura penală; 

 exercitare a unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel 

central sau local, pe toată durata mandatului; 

Trecerea la o clasă superioară în cadrul aceleaşi funcţii se va face pe baza rezultatelor unei 

testări profesionale, la care nota minimă va fi 6. 

CNPR va programa și va efectua testarea în luna imediat următoare îndeplinirii de către salariat a 

condițiilor de vechime pe clasă.  

În situația de promovare a testării, salariații vor beneficia de creșterea salarială după cum 

urmează: 

- Începând cu data de 01 a lunii pentru cei care îndeplinesc condițiile de vechime pe clasă la 

data de 01 a lunii; 

- Începând cu data de 01 a lunii următoare pentru cei care îndeplinesc condițiile de vechime 

pe clasă după data de 01 a lunii. 

Procedura de testare, precum şi testele sunt elaborate de către CNPR şi conţin cunoştinţe 

teoretice de specialitate şi/sau probe practice, după caz, specifice activităţii desfăşurate în funcţia 

respectivă. 

Cei care nu obţin nota minimă 6, precum şi cei care nu s-au prezentat la testare atunci când au 

fost programaţi, au dreptul să participe, la cerere, la următoarea testare organizată.” 

64.1.a Salariații preluați din Administrația Centrală în cadrul sucursalelor regionale Brașov, Cluj-

Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara în data de 01.03.2019, respectiv sucursala 

regională București în data de 01.10.2019, rămân pe funcțiile avute în ziua precedentă preluării. 

Posturile ocupate de aceștia vor fi redenumite în conformitate cu Anexa nr. 7 la CCM 2020-2022, 

ținând seama de specificul activității postului respectiv, la data vacantării lor. 

 

64.2 Salariile individuale la angajare se vor stabili astfel: 

a) cei care nu au mai lucrat (prima angajare) vor fi încadraţi la clasa minimă prevăzută în lista 

funcţiilor (ANEXA nr. 7 la prezentul CCM). Trecerea la o clasă superioară în cadrul aceleaşi 

funcţii se va face conform prevederilor art. 64.1. 



b) cei care au mai lucrat pe aceleaşi funcţii dar mai puţin de 6 luni, vor fi încadraţi conform 

prevederilor art. 64.2. lit.”a”. 

c) cei care au mai lucrat, pe alte funcţii decât cele pe care au fost angajaţi vor fi încadraţi la 

clasa minimă prevăzută în lista funcţiilor (ANEXA nr. 7 la prezentul CCM). Trecerea la o clasă 

superioară în cadrul aceleaşi funcţii se va face conform prevederilor art. 64.1. 

d) cei care au mai lucrat pe aceleaşi funcţii sau funcţii superioare, vor fi încadraţi la o clasa 

care să le asigure salariul avut pe aceeasi funcție sau pe funcția superioară la ultimul loc de 

muncă, dacă acesta nu depăşeşte clasa medie. Dacă salariul avut depăşeşte clasa medie, 

aceştia vor fi încadraţi la clasa medie stabilită pentru funcţia respectivă prevăzută în lista 

funcţiilor ANEXA nr. 7 la prezentul CCM. Trecerea la o clasă superioară în cadrul aceleaşi funcţii 

se va face conform prevederilor art. 64.1. 

e) în cazuri excepţionale, pentru a nu pierde persoane cu competenţă deosebită, se va solicita 

aprobarea Directorului General pentru stabilirea unui salariu peste nivelul prevăzut la art. 

64.2, punctele “c” şi “d”, cu motivarea corespunzătoare. 

f) cei care au calitatea de pensionar și au lucrat în sistemul poștal vor fi încadrați la o clasa care 

să le asigure salariul avut în baza ultimului contract individual de muncă încheiat cu CNPR dacă 

acesta nu depăşeşte clasa maximă a funcției pe care urmează să fie angajat. Dacă salariul 

avut depăşeşte clasa maximă, aceştia vor fi încadraţi la clasa maximă stabilită pentru 

funcţia respectivă prevăzută în lista funcţiilor la prezentul CCM. 

64.3 Salariile pentru funcţiile de conducere precum și cele ale personalului din Administraţia 

Centrala a CNPR se stabilesc prin negociere individuală cu Directorul General, în condițiile 

stabilite prin ANEXA nr. 7 la prezentul CCM. 

64.4 Salariile aferente contractelor individuale de muncă suplimentare vor fi stabilite la clasa de 

salarizare avută în baza contractului individual de muncă în vigoare, raportată la timpul de lucru. 

Dacă salariul aferent contractului individual de muncă în vigoare depăşeşte clasa maximă 

corespunzătoare funcției din contractul individual de muncă suplimentar, aceştia vor fi încadraţi la 

clasa maximă prevăzută în Anexa nr. 7 pentru funcţia aferentă contractului individual de muncă 

suplimentar. 

64.5 În cazuri excepţionale, Directorul General al CNPR poate stabili un salariu corespunzător, 

cu încadrarea în grila de salarii (ANEXA nr. 6 la prezentul CCM). 

 64.6 Salariații cărora la data de 01.10.2019 li s-a acordat o clasă de salarizare conform 

prevederilor punctului 3 al Actului adițional la CCM 2018-2020 nr. 101/4282/19.08.2019/CNPR și 

nr. 265/19.08.2019/SLPR, vor beneficia de o clasă de salarizare începând cu data de 01.01.2021, 

cu condiția ca după data de 01.10.2019 să nu fi beneficiat de o altă majorare a clasei de 

salarizare.”  

 

 

ART. 65 

65.1 Promovarea constituie trecerea într-o funcţie superioară ca nivel de salarizare maxim. 

65.2 La promovarea pe o funcţie superioară, salariul individual se stabileşte în aşa fel încât să se 

asigure o creştere şi un salariu corespunzător funcţiei pe care se face promovarea. 

65.3 

a) La promovare se vor acorda 1-3 clase, cu încadrarea în grila de ierarhizare prevăzută în 

Lista funcţiilor ANEXA nr. 7 la CCM. În situațiile în care prin acordarea a 3 clase nu se 

realizează încadrarea în grila de ierarhizare a funcției pe care se promovează, se acordă clasa 

imediat următoare prevăzută. 

b) În situaţia în care, prin acordarea a 1-3 clase nu se atinge nivelul minim al funcţiei, 

salariatul va fi încadrat la nivelul minim al funcţiei respective, conform ANEXEI nr. 7 la CCM. 

c) Acordarea de clase la promovare, pe baza propunerii şi a notei de prezentare a şefului 

locului de muncă ţinând cont de nivelul salarial existent pe aceleaşi funcţii de la locul de muncă 

respectiv se face o singură dată la trecerea pe noua funcţie. 

În cazuri excepţionale, cu motivare corespunzatoare, se va solicita aprobarea Directorului 

General al CNPR pentru acordarea de peste 3 clase. 

d) Salariaţii care la încadrarea pe postul de diriginte nu îndeplinesc condiţiile de vechime sau 

calificare şi au un salariu mai mare decât cel prevăzut la diriginte nivel I sau II (conform 

gradului oficiului poştal), vor fi încadraţi şi vor fi salarizaţi astfel: 

1. cei care nu îndeplinesc condiţiile de vechime şi calificare vor fi încadraţi pe postul respectiv, 

conform gradului oficiului poştal, cu salariul avut pe funcţia deţinută anterior, cu condiţia ca 

acesta să nu fie mai mare decât cel prevăzut la nivelul III; 

2. cei care după absolvirea cursului de formare profesională de diriginte nu îndeplinesc condiţia de 

vechime, vor fi încadraţi la nivelul II al funcţiei de diriginte, conform gradului oficiului 



poştal; dacă salariul avut pe funcţia anterioară este mai mare decât cel prevăzut la nivelul II, 

atunci i se va menţine salariul deţinut anterior până la îndeplinirea condiţiei de vechime, cu 

condiţia ca acesta să nu fie mai mare decât cel prevăzut la nivelul III; 

3. cei care după absolvirea cursului de formare profesională de diriginte îndeplinesc condiţia de 

vechime, vor fi încadraţi la nivelul III al funcţiei de diriginte conform gradului oficiului poştal, 

indiferent de salariul deţinut pe funcţia anterioară. 

e) Salariații care au vechime de minim 10 ani în funcțiile de oficiant, oficiant superior sau casier 

care vor ocupa funcții de diriginte și nu au absolvit cursul de formare profesională de diriginte 

vor fi încadrați la nivelul III de salarizare al postului ocupat. 

65.4 Salariatul care a reuşit la concursul de promovare într-o funcţie superioară, va fi supus 

unei perioade de proba de 60 zile pentru funcţiile de execuţie sau de 120 de zile pentru funcţiile 

de conducere, după caz, urmând să fie definitivat sau infirmat pe baza notei de prezentare a 

şefului locului de muncă. 

 

ART. 66 

Salariaţii cu vechime de minim 6 luni pe funcţii de exploatare poştala, vor putea participa la 

concurs pe funcţii superioare până la cea de casier inclusiv. În cazul reuşitei la concurs vor fi 

încadraţi pe postul respectiv, cu salariul avut pe funcţia deţinută anterior, urmând ca după 

absolvirea cursului de formare profesională la locul de muncă (6 luni) pe noua funcţie să fie 

consideraţi promovaţi cu aplicarea prevederilor art. 65. 

 

ART. 67 

67.1 Sporurile și indemnizațiile ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt următoarele: 

a) 

1. Spor pentru orele lucrate în zilele libere (sâmbata și duminica) în cadrul programului 

normal de lucru: 50% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate în aceste zile. 

2. Spor pentru orele lucrate în zilele de sărbători legale, care nu au fost compensate cu timp 

liber corespunzător în următoarele 30 de zile, conform art. 142 din Codul Muncii: 150% din 

salariul de bază corespunzător orelor lucrate în aceste zile. 

3. Spor pentru orele lucrate în zilele de sărbători legale, care au fost compensate cu timp liber 

corespunzător în următoarele 30 de zile, conform art. 142 din Codul Muncii: 50% din salariul de 

bază corespunzător orelor lucrate în aceste zile.  

b) Spor pentru orele suplimentare care nu au fost compensate corespunzător cu ore libere plătite: 

100% din salariul de bază. 

c) Spor pentru orele lucrate în timpul nopții: 25% din salariul de bază corespunzător orelor 

lucrate în timpul nopţii, dacă reprezintă cel puţin 3 ore din programul normal de lucru. 

d)  

Spor pentru exercitarea integrală, pe lânga atribuțiile funcției de bază, și a atribuţiilor aferente 

unui alt post sau funcţie pe o perioadă mai mare de 5 zile lucrătoare consecutive: 35% din 

salariul de bază al persoanei înlocuite (în cazurile în care persoana înlocuită are contractul 

individual de muncă suspendat, a fost sancționată disciplinar cu retrogradarea din funcție pe o 

perioada mai mare de 30 de zile, i se schimbă temporar funcția, sau beneficiază de program de 

lucru redus la 4 ore în temeiul art.100.4) sau din salariul prevăzut la minimul funcţiei, în cazul 

posturilor vacante. Acest spor se acordă numai în baza aprobării Directorului General al CNPR. 

În cazul neîndeplinirii integrale a atribuţiilor aferente unui alt post sau funcţie, cu aprobarea 

Directorului General al CNPR, sporul va fi de până la 35%. 

De acest spor pot beneficia salariaţii care exercită atribuțiile aferente următoarelor funcții:  

-diriginte, șef schimb; 

-toate funcțiile din categoria “Personal operativ tipografie”; 

-toate funcțiile din categoria “Personal auxiliar”, cu excepția salariaților încadrați în funcții de 

șofer; 

-toate funcțiile din categoria “Personal funcțional-administrativ”; 

-toate funcțiile din categoria “Personal de conducere”. 

Nu pot exercita atribuțiile funcțiilor de mai sus salariații care nu îndeplinesc condițiile de studii 

prevăzute în CCM și/sau condițiile legale specifice acestor funcții. 

2. Șoferii care îndeplinesc integral atribuțiile însoțitorului CPA vor primi, pentru timpul efectiv 

lucrat, sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare de 35% din salariul minim pe 

economie, acordarea sporului fiind facută fără a fi necesară aprobarea Directorului General al 

CNPR. 



3. Salariații poștali care exercită integral, pe lângă atribuțiile funcție de bază, și atribuțiile de 

distribuire aferente unui post de agent poștal/factor poștal de circumscripție rurală, vor primi 

un spor de 35% calculat la salariul minim prevăzut pentru funcția de agent poștal conform 

gradului agenției respective sau pentru funcția de factor poștal de circumscripție rurală, 

după caz, corespunzător timpului efectiv lucrat. În cazul neîndeplinirii integrale, a atribuţiilor 

aferente unui alt post sau funcţie, pe lângă funcția de bază, sporul va fi de până la 35%. 

4. Salariații care, pe lângă atribuțiile funcției de bază, exercită parțial, dar nu mai mult de 50% 

din atribuțiile aferente unui alt post vacant sau temporar vacant din categoria “Personal operativ 

de exploatare poștală”, cu excepția celor menționate la punctele 1 și 3, vor primi un spor pentru 

asigurarea continuității activității poștale, proporțional cu volumul de activitate desfășurat, de 

până la 50% din salariul minim pe economie. 

Sporul pentru asigurarea continuității activității poștale, în condițiile de mai sus, se va acorda și 

în situația în care persoana înlocuită a fost sancționată disciplinar cu retrogradarea din funcție pe 

o perioada mai mare de 30 de zile, i se schimbă temporar funcția, sau beneficiază de program 

de lucru redus la 4 ore în temeiul art.100.4. 

Sporul pentru asigurarea continuității activității poștale se va acorda numai cu avizul Directorului 

sucursalei regionale sau Directorului Sucursalei, după caz, și aprobarea Directorului General. 

Prevederile menţionate la punctele 1, 2 si 4 nu se aplică în cazul în care salariatul înlocuieşte un 

alt salariat aflat în concediu de odihnă. 

e) Spor pentru tractarea unei remorci: 50% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate, 

se acordă șoferilor pentru timpul lucrat pe autovehicul care tractează o remorcă. 

f) Indemnizație lunară de conducere se acordă conform ANEXEI nr. 5, respectiv 5a la prezentul 

CCM. 

g) Indemnizație lunară pentru acordarea vizei de control financiar preventiv, conform ANEXEI nr. 

5a la CCM. Beneficiază de această indemnizație numai salariații nominalizați prin decizii ale 

Directorului General. 

Indemnizațiile lunare prevăzute la literele f și g au caracter permanent şi se calculează la 

timpul efectiv lucrat; se iau în calcul la stabilirea pensiei, a contribuţiei de asigurări sociale, 

precum şi la stabilirea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi concediu de 

odihnă. 

h) Indemnizație lunară acordată salariaților care lucrează în program zilnic fracționat: 180 lei. Nu 

beneficiază de acest spor salariații încadrați la CNPR cu mai multe contracte individuale de 

muncă, dacă programul de lucru cumulat, aferent acestora, este continuu. 

i) Spor de loialitate: are caracter permanent și se acordă, lunar, salariaților pentru vechime 

totală în sistemul poştal, după cum urmează: 

- între 5-15 ani, 10% din salariul de bază de încadrare al persoanei respective; 

- între 15-25 ani, 15% din salariul de bază de încadrare al persoanei respective; 

- peste 25 ani, 25% din salariul de bază de încadrare al persoanei respective. 

Data, etapele şi modul de aplicare vor fi stabilite prin protocol încheiat între CNPR și SLPR. 

În aplicarea dispoziţiilor de mai sus, la data de 01.10.2020, din procentele totale prevăzute, sunt 

aplicabile următoarele procente: 

- între 5-15 ani vechime totală în sistemul poștal: 5% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective; 

- între 15-25 ani vechime totală în sistemul poștal: 7% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective; 

- peste 25 ani vechime totală în sistemul poștal: 9% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective. 

Începând cu data de 01.11.2021, din procentele totale prevăzute, se vor aplica următoarele 

procente: 

- între 5-15 ani vechime totală în sistemul poștal: 7% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective; 

- între 15-25 ani vechime totală în sistemul poștal: 9% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective; 

- peste 25 ani vechime totală în sistemul poștal: 11% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective. 

Începând cu data de 01.12.2021, din procentele totale prevăzute, se vor aplica următoarele 

procente: 

- între 5-15 ani vechime totală în sistemul poștal: 10% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective; 

- între 15-25 ani vechime totală în sistemul poștal: 12% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective; 



- peste 25 ani vechime totală în sistemul poștal: 14% din salariul de bază de încadrare al 

persoanei respective. 

Salariații vor beneficia de sporul de loialitate după cum urmează: 

- Începând cu data de 01 a lunii pentru cei care îndeplinesc condițiile de vechime totală în 

rețeaua poștală, la data de 01 a lunii; 

- Începând cu data de 01 a lunii următoare pentru cei care îndeplinesc condițiile de vechime 

totală în rețeaua poștală, după data de 01 a lunii. 

j) Indemnizație lunară pentru calitatea de șef proiect. Beneficiază de această indemnizație numai 

salariații nominalizați prin decizii ale Directorului General. 

67.2 Alocaţii, remize, compensări: 

a) Remiza pentru contractarea de abonamente presă prin factorii poştali - 2,5% din valoarea 

abonamentului. 

Aceasta activitate nu va fi inclusă în fişa de calcul pentru normare a factorului poştal.  

b) compensarea cheltuielilor pentru întreţinerea: 

- cal - cariola               80 lei/lunar 

- bicicleta                    40 lei/lunar 

Sumele rămân aceleaşi pe perioada de valabilitate a prezentului CCM. 

c) Salariaţii cu atribuţii de vânzări din cadrul compartimentelor de vânzări/marketing, în funcţie de 

performanţele lor pot fi remuneraţi pe baza unui comision de la terţi. 
d) Compensarea cheltuielilor pentru salariații care efectuează schimbul de expediție între două 
sau mai multe subunități poștale cu autovehiculul propriu: 1 leu/km. 
Efectuarea schimbului de expediție între două sau mai multe subunități poștale cu autovehicul 
propriu se face în baza aprobării conducerii CNPR. 

 

ART. 68 

68.1 Premiile din fondul de premiere sunt considerate adaosuri la salariu și pot fi în coeficient de 

maxim 2% din fondul de salarii consumat trimestrial sau anual la nivelul CNPR. Condiţiile de 

acordare a acestor premii sunt: 

a) încadrarea în cheltuielile de natură salarială prevăzute în BVC, la data acordării; 

b) încadrarea în cheltuiala planificată la 1000 lei venituri din exploatare, calculată cumulat de la 

începutul anului. În cazul depăşirii cheltuielii la 1000 lei venituri din exploatare planificată, fondul 

de premiere va fi diminuat proporţional cu procentul de depăşire. 

68.2 Condiţiile de acordare, diferenţiere, diminuare, amânare sau anulare pentru cele prevăzute 

la art. 68.1 se vor stabili de către comisia de negociere CNPR-SLPR. 

68.3 La finele anului, după încheierea situaţiei economico-financiară pe total CNPR şi avizarea 

acesteia de către Ministerul Finanţelor, se va acorda salariaţilor participarea la profit, din fondul 

de participare, conform prevederilor legale. Se aplică aceleaşi condiţii de acordare cu cele 

prevăzute la art. 68.2. 

 

ART. 69 

69.1 CNPR va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi 

revin, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit. 

69.2 În situaţia în care CNPR nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile 

necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat sa plătească salariaţilor salariul de 

bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt. 

69.3 În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost 

întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea 

lucrului să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia CNPR. 

69.4 În cazurile prevăzute la punctul 69.3, salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute 

de lege pentru astfel de situaţii. 

69.5 În perioadele în care autovehiculele CNPR se află în reparaţie din motive tehnice, şoferii 

vor beneficia de plata integrală a salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

Excepţie fac cazurile în care autovehiculele CNPR se află în reparaţie din vina şoferului, situaţie în 

care acesta va beneficia de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

 

ART. 70 

70.1 Plata salariilor se face lunar, într-o singură tranșă. 

70.2 Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale CNPR. 

70.3 În caz de lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor 

băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând a fi plătite integral, înainte de a-şi revendica 

cota parte ceilalţi creditori. 



 

ART. 71 

71.1 În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, salariul este confidenţial şi nu poate fi 

comunicat decât cu acceptul salariatului sau la cererea organului de urmărire penală, sau instanţei 

judecătoreşti. 

Încălcarea confidenţialităţii salariului, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform 

Codului Muncii. 

CNPR va realiza un sistem care să asigure caracterul confidenţial al salariului individual. 

Salariul se plateşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta, care este obligată să 

păstreze caracterul confidenţial.  

În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu 

poate fi opusă SLPR, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu CNPR. 

71.2 În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt 

plătite, în ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. 

Dacă nu există nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite 

altor moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 

71.3 Plata salariului se dovedeşte prin semnarea ştatelor de plată, precum şi prin orice alte 

documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. Ştatele de 

plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator, 

în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. 

71.4 Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în 

astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile 

salariale ce i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale. 

71.5 CNPR va ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza 

contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera 

dovezi despre acestea. 

 

CAPITOLUL V 

TIMPUL DE MUNCĂ. CONCEDII ŞI ZILE LIBERE 

 

ART. 72 

72.1 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la 

dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor CIM, 

CCM și ale legislaţiei în vigoare. 

Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore 

pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. 

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, 

timp de 5 zile, cu două zile de repaus. 

În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare 

inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore 

pe săptămână. 

Durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 12 ore, la calculul cărora se vor lua în 

considerare, dacă este cazul, şi contractele individuale de muncă suplimentare, precum şi munca 

suplimentară. 

72.2 Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 

inclusiv orele suplimentare. 

Prin excepţie, durata timpului de muncă ce include şi orele suplimentare poate fi prelungită 

peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă 

de referinţă de 6 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 

La stabilirea perioadei de referinţă prevăzută la alineatul precedent nu se iau în calcul durata 

concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă. 

Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 

ore pe zi şi peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe 

o perioadă maximă de 3 săptămâni, să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. 

Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot efectua ore suplimentare. Durata timpului de 

muncă a tinerilor în vârstă de până la 18 ani este de 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe 

săptămână. 

72.3 La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării 

în durata normală a timpului zilnic de lucru, pot fi stabilite forme specifice de organizare a 

timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de 

muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete 



de organizare şi evidenţă a muncii prestate vor fi stabilite diferenţiat în funcţie de necesităţile 

reale ale CNPR, de către CNPR cu consultarea SLPR. 

72.4 Salariaţii pot solicita, individual, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Șeful 

locului de muncă va analiza cererea şi o va aproba în funcţie de posibilităţi. 

72.5 Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă în locuri de muncă cu condiţii deosebite, durata 

normală a timpului de muncă este de 7 ore pe zi şi 35 de ore pe săptămână. 

 

 

 

 

ART. 73 

În situaţiile în care volumul de muncă nu justifică încadrarea pentru o normă întreagă, cu o 

durată a timpului de lucru de 8 ore, aceasta se poate face şi pentru o fracţiune de normă (CIM 

cu timp parţial). 

Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile 

stabilite pentru programul normal de lucru. 

 

ART. 74 

74.1 În cadrul CNPR, începutul şi sfârşitul programului zilnic de lucru sunt stabilite de către 

administrația CNPR. 

74.2 În localitățile din mediul urban, începutul și sfârșitul programului zilnic de lucru se stabilesc 

astfel încât să se încadreze în graficul de circulație a mijloacelor de transport public. 

 

ART. 75 

Orice salariat are dreptul de a munci la CNPR, în baza unor contracte individuale de muncă, 

beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Durata acestor contracte 

individuale de muncă va fi stabilitită în funcție de rezultatul normării pentru fiecare post 

ocupat. 

 

ART. 76 

76.1 Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la 

art. 72.1 alineatul al 2-lea, este considerată muncă suplimentară. 

76.2 Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor. 

76.3 Pentru prevenirea sau înlaturarea efectelor unor calamitati naturale, ale unor accidente 

ori ale altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta muncă suplimentară 

cerută de CNPR. 

 

ART. 77 

77.1 Muncă suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile după 

efectuarea acesteia. 

În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste 

programul normal de lucru. 

77.2 În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut 

la art. 77.1 în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui 

spor la salariu corespunzător duratei acesteia conform art. 67.1 lit. b. 

 

 

ART. 78 

78.1 Munca prestată în intervalul dintre orele 22 si 6 este considerată muncă de noapte. 

78.2 Durata normală a timpului de muncă pentru salariatul în regim de noapte, nu poate 

depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maxim 3 luni 

calendaristice, cu respectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal. 

78.4 Prevederile art. 78.2 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii 

deosebite, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore. 

78.5 În cazul în care CNPR, utilizează în mod frecvent munca de noapte este obligat să 

informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă. 

78.6 Salariaţii care urmează sa desfăşoare munca de noapte în condiţiile art. 78.11 sunt supuşi 

unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic. 

78.7 Condiţiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin 

regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al 

ministrului sănătăţii. 



78.8 Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca 

având legătura cu aceasta vor fî trecuţi la o munca de zi pentru care sunt apţi. 

78.9 Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. 

78.10 Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate sa presteze muncă de 

noapte. 

78.11 Salariatul de noapte reprezintă, după caz: 

a) salariatul care efectuează munca de noapte cel puţin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru; 

b) salariatul care efectuează munca de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul sau 

lunar de lucru. 

78.12 Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se 

desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu 

va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în care prestează munca de 

noapte. 

ART. 79 

79.1 Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă. 

Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore 

consecutive. 

Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între 

schimburi. 

Munca în schimburi reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia 

salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi post de muncă, potrivit unui anumit program, 

inclusiv program rotativ, şi 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 saptamanală, 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. 

În durata normală a timpului de muncă nu intră timpii consumați cu echiparea-dezechiparea la 

începutul şi sfârşitul programului. 

79.2 ZILELE DE REPAUS SĂPTĂMÂNAL 

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. 

În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau 

desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. 

În situaţia prevăzută la aliniatul precedent, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu conform 

art. 67.1 lit. a. 

În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioada de 

activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului 

teritorial de muncă şi cu acordul SLPR. 

Salariaţii al căror repaus săptămânal se acordă în condiţiile aliniatului precedent au dreptul la 

dublul compensaţiilor cuvenite. 

79.3 ZILE DE SĂRBĂTORI LEGALE 

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

-1 şi 2 ianuarie; 

-24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române; 

-Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui; 

-prima şi a doua zi de Paşti; 

-1 mai; 

-1 iunie; 

-prima şi a doua zi de Rusalii; 

-Adormirea Maicii Domnului; 

-30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 

-1 decembrie; 

-prima şi a doua zi de Crăciun; 

-două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

Acordarea zilelor libere se face de către CNPR. 

79.4 ZILE LIBERE STABILITE PRIN CCM CONFORM CODULUI MUNCII 

-8 martie (numai pentru salariate) 

-9 octombrie Ziua Mondială a Poştei 

Acordarea zilelor libere de 8 martie şi 9 octombrie nu întrerup şi nu prelungesc CM, CFS, 

concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 

ani, şi nu va conduce la angajare de personal suplimentar. 



Acordarea zilelor libere se face de către CNPR. 

79.5 Datorită specificului activităţii CNPR, părţile convin ca în unele subunităţi operative unde 

se impune asigurarea continuităţii serviciului poştal sau pentru respectarea standardelor de 

calitate, salariaţii vor lucra şi în zilele prevăzute de art. 79.2-79.4, în funcţie de programul 

stabilit la aceste locuri de muncă. 

 

ART. 80 

  În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au    

dreptul la o pauză de 15 minute, care este cuprinsă în durata zilnică normală a timpului de     

muncă. 

Această pauză nu se ia la oră fixă, ci numai când procesul de desfăşurare a activităţii o 

permite. 

Salariaţii care în îndeplinirea sarcinilor de serviciu folosesc calculatoare cu monitor cel puţin 4 

ore zilnic au dreptul la 4 pauze a câte 15 minute, fiecare repartizate pe întreaga perioadă a 

programului de lucru zilnic. 

Pentru conducătorii auto pauzele de masă de 15 minute se vor acorda în cadrul itinerariilor, 

incluse în timpul de staţionare acolo unde există sau se vor înscrie distinct în itinerar 

Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de 30 de minute în cazul în 

care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate. 

 

ART. 81 

81.1 Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor și nu poate 

forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 

a) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. 

b) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în CIM, şi se acordă proporţional 

cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

c) 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. 

d) În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul 

de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării 

concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor 

de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de 

risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele 

neefectuate să fie reprogramate. 

e) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea 

temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, 

CNPR fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu 

anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical. 

f) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

g) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, 

concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul 

persoanei în cauză, CNPR este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă 

de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă 

anual. 

h) Sărbătorile legale în care nu se lucrează precum şi zilele libere plătite stabilite prin CCM nu 

sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 

81.2 Durata concediului de odihnă anual se stabileşte în funcţie de vechimea în muncă, după 

cum urmează: 

- Salariaţii aflaţi la prima angajare (conform art. 64.2 lit. a din CCM) pentru primul an de 

activitate - 20 zile lucrătoare 

- până la 5 ani                    - 21 zile lucrătoare 

- de la 5 la 11 ani              - 22 zile lucrătoare 

- de la 11 la 14 ani             - 23 zile lucrătoare 

- de la 14 la 17 ani             - 25 zile lucrătoare 

- de la 17 la 20 ani             - 26 zile lucrătoare 

- de la 20 la 25 ani              - 28 zile lucrătoare 

- peste 25 ani                     - 30 zile lucrătoare 

Pentru fiecare lună în care au efectuat muncă de noapte în proporție de cel puțin 30% din 

timpul efectiv lucrat, salariații vor beneficia de 0,42 zile în plus la concediul de odihnă anual. 



Evidența orelor de noapte pentru acordarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă va fi 

înaintată compartimentelor reusrse umane de către șefii locurilor de muncă. 

Salariaţii care au vârsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de 

odihnă de 24 de zile lucrătoare. 

81.3 Salariații încadrați în funcții de Director au dreptul la un concediu de odihnă de 30 zile 

lucrătoare, în fiecare an calendaristic, indiferent de vechimea în muncă. 

81.4 În fiecare an calendaristic, următoarele categorii de salariaţi beneficiază de concediu de 

odihnă suplimentar: 

- cei care lucrează în condiţii speciale şi deosebite, periculoase, vătămătoare: 5 zile 

lucrătoare; 

- salariaţii cu handicap/încadraţi în grade de invaliditate: 3 zile lucrătoare; 

- salariaţii nevăzători: 6 zile lucrătoare. 

 

ART. 82 

82.1 Vechimea în muncă, ce se ia în considerare pentru stabilirea numărului de zile de 

concediu, este aceea pe care angajaţii o împlinesc la data de 31 decembrie a anului pentru 

care se acordă concediul, indiferent de tipul de normă şi data la care îl vor efectua. 

82.2 Salariaţii nou angajaţi în cursul anului au dreptul la o durată a concediului de odihnă 

stabilită proporţional cu perioada lucrată de la angajare până la sfârşitul anului respectiv, 

conform tranşelor de vechime în muncă stabilite la art. 81.2. 

 

ART. 83 

83.1 Programarea efectuării concediilor de odihnă este în sarcina CNPR, cu consultarea SLPR, 

și trebuie să aibă în vedere eşalonarea anuală judicioasă care să nu necesite angajarea de 

personal suplimentar. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul 

următor. 

83.2 În cazul în care soţul şi soţia lucrează în cadrul CNPR, se va asigura în limita posibilităţilor 

serviciului, programarea simultană a concediilor de odihnă. 

83.3 CNPR este obligată să acorde, iar salariatul este obligat să efectueze în natură concediul 

de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în CCM 

atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat. 

 

ART. 84 

84.1 Ordinea efectuării concediilor de odihnă, stabilită conform art. 83, va fi modificată şi 

concediul va fi reprogramat şi/sau întrerupt şi efectuat până la sfârşitul anului, în următoarele 

cazuri. 

a) Salariatul se află în incapacitate temporară de muncă şi în situaţiile prevăzute la art. 90, 

lit.”e” şi “f”. 

b) Salariata solicită concediu de odihnă înaintea sau în continuarea concediului de maternitate.  

c) Salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen. 

d) Salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională sau pregătire 

sindicală. 

e) Salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-

climaterică, într-o anumită perioadă a anului. În acest caz perioada efectuării concediului de 

odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală. 

f) Din motive întemeiate care au intervenit după programare, prezenţa salariatului la serviciu 

este necesară în interesul serviciului precum şi în cazul în care salariatul solicită pentru 

interese personale schimbarea datei plecării în concediu iar interesele serviciului o permit. 

84.2 Dacă în timpul când salariaţii sunt în concediu de odihnă intervine una din situaţiile 

prevăzute la art. 84.1, literele a, c, d, sau interesele unităţii o cer, concediul se întrerupe. 

Restul zilelor de concediu se vor efectua după ce au încetat situaţiile respective, iar când 

aceasta nu este posibilă, la data stabilită prin programare, obligatoriu până la sfârşitul anului 

calendaristic. 

84.3 În cazul în care concediul început la o anumită dată este întrerupt, indemnizația nu se 

restituie. 

În această situaţie, se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizația de 

concediu aferentă zilelor neefectuate şi cu salariul cuvenit pentru perioada lucrată după 

întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit 

legii. La data programată pentru efectuarea părţii restante a concediului de odihnă se acordă 

salariatului indemnizația cuvenită pentru această parte. 

 



 

 

ART. 85 

CNPR poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru 

interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz CNPR 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. 

Timpul consumat cu deplasarea dus-întors se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul 

de odihnă plătit. 

Rechemarea din concediu se poate face doar de către Directorul General, Directorul sucursalei 

regionale sau Directorul sucursalei, după caz. 

 

ART. 86 

86.1 Concediul se poate acorda şi fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea 

celui în cauză, atunci când interesele serviciului o permit, cu condiţia însă ca una dintre 

fracţiuni să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

Concediul de odihnă va trebui să fie efectuat în totalitate până la sfârşitul anului în curs. 

Excepţie fac: 

- concediile programate şi reprogramate în luna decembrie, dar care nu vor depăşi 15 ianuarie; 

- concediile programate în luna decembrie, dar care nu se pot efectua până la sfârșitul anului 

datorită întreruperii cu concediu medical şi care se vor efectua în anul următor după expirarea 

concediu medical. 

Indemnizația de concediu de odihnă se calculează şi se plătește până la 31 decembrie a anului 

pentru care se efectuează zilele de concediu de odihnă (pentru concediile de odihnă care se 

efectuează până cel mai târziu în data de 15.01). 

În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul 

de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în 

acuză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 

luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul anual. 

În cazul în care din motive întemeiate, intervenite după programare, salariaţii nu şi-au efectuat 

integral concediul de odihnă pe anul în curs, prezenţa lor fiind expres solicitată în interes de 

serviciu de către CNPR, aceştia îşi vor efectua restul de concediu până la sfârşitul anului 

următor, în perioada solicitată. 

86.2 Este interzisă întreruperea concediului de odihnă a cărui efectuare a început sau 

neefectuarea în totalitate a concediului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 84.2. 

 

ART. 87 

87.1 Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, 

compusă din salariul de bază, indemnizațiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru 

perioada respectivă, prevăzute în CCM. 

87.2 Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale 

prevăzute la art. 87.1 din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, 

multiplicată cu numărul de zile de concediu. 

87.3 La solicitarea salariatului, indemnizația de concediu de odihnă se plăteşte de către CNPR 

cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. 

 

ART. 88 

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

CIM. 

 

ART. 89 

89.1 În cazul în care CIM încetează după ce salariatul a efectuat concediul de odihnă, acesta 

va fi obligat să suporte contravalaoarea indemnizației de concediu necuvenite încasate, 

corespunzatoare perioadei nelucrate în an. 

Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile în următoarele cazuri: 

- concediere conform art. 65 din Codul Muncii; 

- pensionare pentru limita de vârstă; 

- pensionare anticipată; 

- pensionare anticipată parţial; 

- pensionare pentru invaliditate; 



- deces. 

89.2 Recuperarea sumelor datorate se va face prin depunere la casieria unităţii sau prin 

reţinerea din ultimele drepturi salariale. 

89.3 În cazul salariaţilor transferaţi între Administrația Centrală și sucursalele CNPR, sau între 

sucursalele CNPR nu se fac compensări sau restituiri de indemnizaţii de concediu. 

 

ART. 90 

Salariaţii au dreptul la zile lucrătoare libere consecutive plătite (care nu se includ în durata 

concediului de odihnă) pentru evenimente deosebite în familie sau alte situaţii, după cum 

urmează: 

a) căsătoria salariatului - 5 zile 

b) căsătoria unui copil - 3 zile 

c) naşterea unui copil - 5 zile (se vor acorda tatălui); în cazul în care tatăl copilului nou-născut a 

obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal acordat se 

majorează cu 10 zile lucrătoare, numai o singură dată, conform reglementărilor legale privind 

concediul paternal. 

d) botezul unui copil - 3 zile 

e) decesul: soţului, soţiei, copilului, părinţilor, fraților, surorilor, socrilor sau al unei persoane 

aflate în întreţinere - 5 zile 

f) decesul bunicilor, nepoţilor - 3 zile 

g) schimbarea locului de muncă cu mutarea în altă localitate în cadrul CNPR - 5 zile 

h) obligaţii cetăţeneşti (citaţie – proces, comisariat, poliţie, parchet) - 1 zi când este în aceeaşi 

localitate, iar când este în altă localitate 2 zile, dar nu mai mult de 5 zile într-un an 

calendaristic 

i) donarea de sânge - 2 zile 

j) adopţia unui copil - 3 zile 

Zilele libere prevăzute se acordă, la data producerii evenimentului, cu exceptia celor prevăzute la 

lit. a, b, d, e, f, g și j, care se acordă, în funcție de solicitarea salariatului, fie începând cu data 

producerii evenimentului fie cu prima zi lucrătoare ulterioară producerii evenimentului. Zilele 

libere prevăzute la lit. a-j, inclusiv, nu întrerup şi nu prelungesc concediul medical, concediul 

fără plată, concediul de maternitate şi concediul pentru îngrijire copil până la 2 ani. 

 

ART. 91 

91.1 Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii pot beneficia de concediu fără plată. 

Solicitările de concediu fără plată vor fi trimise spre aprobare Directorului General/Directorului 

sucursalei regionale sau Directorului sucursalei, după caz, și vor purta avizul șefului locului de 

muncă. 

91.2 Concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. 

91.3 Salariaţii au dreptul la concediu fără plată pentru studii: 

a) elevii de la învăţământul seral - la un concediu fără plată de 15 zile calendaristice, care se 

acordă o singură dată, la cerere, pentru pregătirea şi prezentarea la examenul de bacalaureat, 

cu prezentarea actelor doveditoare de participare la examen; 

b) pentru candidaţii la examenul de admitere în învăţământul superior, se acordă o singură 

dată, un număr de 30 zile calendaristice de concediu fără plată, la cerere, cu prezentarea actelor 

doveditoare de participare la examen; 

c) studenţii de la toate formele de învăţământ superior beneficiază de un concediu fără plată 

de 60 zile calendaristice la cerere, eşalonat în două etape sau integral, pentru fiecare an de 

studiu, cu prezentarea actelor doveditoare de participare la aceste examene; aceste concedii 

de studii se vor acorda numai pentru perioada în care se desfăşoară sesiunea de examene. 

d) participanții la toate formele de master beneficiază de un concediu fără plată de 30 zile 

calendaristice la cerere, eşalonat în două etape sau integral, pentru fiecare semestru de studiu, 

cu prezentarea actelor doveditoare de participare la aceste examene; aceste concedii de studii se 

vor acorda numai pentru perioada în care se desfăşoară sesiunea de examene. 

 

ART. 92 

La cerere salariatului i se acordă un număr de ore de învoire fără plată, în următoarele condiţii: 

a) efectuarea unor analize, tratamente medicale; 

b) citaţie; 

c) alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea unităţii o permite. 

 

 



 

 

 

CAPITOLUL VI 

MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI FACILITĂŢI ACORDATE SALARIAŢILOR 

 

ART. 93 

La cererea salariatului sau a unui fost salariat, CNPR are obligaţia să elibereze un document care 

să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în 

meserie și în specialitate, precum şi a comportamentului persoanei la locul de muncă. 

 

ART. 94 

  La încetarea contractului de muncă, salariaţii: 

I. Pensionaţi pentru limită de vârstă, pensionați pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 

standard, pensionați anticipat, pensionați anticipat parțial, precum și cei cărora le-a încetat de 

drept contractul individual de muncă la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de 

muncă în cazul invalidității de gradul I sau II, vor primi o gratificaţie o singură dată, al cărei 

cuantum se stabileşte în funcţie de vechimea totală în sistemul de poştă, după cum urmează: 

 - până în 10 ani doua salarii de bază de încadrare ale persoanei respective; 

 - între 10-20 ani trei salarii de bază de încadrare ale persoanei respective; 

 - între 20-30 ani patru salarii de bază de încadrare ale persoanei respective; 

 - între 30-40 ani cinci salarii de bază de încadrare ale persoanei respective; 

 - peste 40 ani șase salarii de bază de încadrare ale persoanei respective. 

De asemenea, beneficiază de prevederile de mai sus și salariatele care au optat pentru 

continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 ani, în 

condițiile dispozițiilor Codului Muncii, cărora le încetează contractul individual de muncă la 

inițiativa salariatelor, înainte de împlinirea acestei vârste. 

II. Pensionați de invaliditate în urma unui accident de muncă care nu a fost provocat din vina 

salariatului vor primi o gratificaţie, o singură dată, al cărei cuantum se stabileşte în funcţie de 

vechimea totală în sistemul de poştă, după cum urmează: 

- între 1-5 ani, 3 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 5-10 ani, 5 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 10-15 ani, 10 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 15-20 ani, 15 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 20-25 ani, 20 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- între 25-30 ani, 25 salarii de bază de încadrare a persoanei respective; 

- peste 30 ani, 30 salarii de bază de încadrare a persoanei respective. 

Nu vor beneficia de drepturile prevăzute la cap. I și II, cei care la data pensionării se află în 

curs de cercetare disciplinară ca urmare a producerii unei pagube sau în cercetare penală pentru 

fapte în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul CNPR. În cazul în care rezultatul cercetării 

penale stabileşte neînceperea sau scoaterea de sub urmărire penală, precum şi în cazul în care în 

urma cercetării disciplinare se stabileşte nevinovăţia salariatului în cauză, vor beneficia de aceste 

drepturi. 

Aceste sume reprezintă ultima obligaţie bănească a unităţii faţă de această categorie de 

salariaţi. 

Perioada lucrată de salariatii postali la Postcom S.A., Romprest, UTI, G4 se consideră vechime în 

sistemul poştal.   

 

ART. 95 

95.1 În afara ajutoarelor prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de 

următoarele ajutoare: 

a) În cazul decesului salariatului un ajutor acordat familiei, egal cu 4000 lei, unui singur membru 

al familiei. 

b) Dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu 

munca sau a unei boli profesionale, pentru situaţiile care nu sunt cuprinse în poliţa de 

asigurare, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de 8000 lei, unui singur membru al 

familiei. 

c) Un ajutor de 1000 lei, plătit de unitate unui singur membru din familie, la decesul unei rude 

de gradul I (părinţi, copii), precum şi al soţului/soţiei. 



Cei ce beneficiază de aceste ajutoare (potrivit pct. “a”, “b”, “c”) vor prezenta acte doveditoare 

ale decesului, gradului de rudenie şi o declaraţie pe proprie răspundere că au suportat 

cheltuielile de înmormântare. 

d) Un ajutor de 1500 lei plătit de CNPR mamei pentru naşterea/adopţia fiecărui copil; dacă 

mama nu este salariată, tatăl copilului beneficiază de plata unui ajutor de 1500 lei. Dovada se va 

face pe bază de declaraţie pe propria răspundere. 

e) Un salariu de bază de încadrare, o singură dată, la căsătoria salariatului. 

f) În cazul unor calamităţi naturale şi în situaţii deosebite, confirmate de organele în drept, în 

care sunt afectaţi salariaţii din poştă, o comisie mixtă CNPR-SLPR stabileşte acordarea unui 

ajutor material sau bănesc. 

Ajutoarele prevăzute la punctele a, b, c, d, e, se acordă în momentul prezentării 

documentelor justificative. 

95.2 Părțile de comun acord stabilesc că CNPR va putea contribui, cu încadrarea în limitele BVC, 

la asigurarea pentru pensii facultative a salariaților, potrivit legii. Cheltuiala ocazionată de 

viramentele respective va fi suportată de CNPR. Criteriile pe bază cărora salariații vor putea 

beneficia de aceasta facilitate precum și cuantumul/salariat vor fi stabilite prin protocol încheiat 

între CNPR și SLPR. 

 

ART. 96 

La nivelul CNPR, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi 

suportate cheltuieli pentru: 

A. 

- cadouri în bani oferite copiilor minori ai salariaților cu ocazia zilei de 1 Iunie; 

- cadouri în bani oferite salariaţilor cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun; 

- cadouri în bani oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie. 

CNPR împreună cu SLPR vor stabili sumele necesare pentru acordarea acestor cadouri, cu 

încadrarea în nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat prin BVC. 

B. 

- ajutoare pentru naştere; 

- ajutoare pentru înmormântare. 

C. 

- ajutoare pentru boli grave sau incurabile; 

- proteze. 

Comisia de ajutoare banești, constituită la nivelul administrației centrale va analiza și va 

aproba solicitările salariaților poștali. 

D. 

- reducerea costului biletelor de odihnă, tratament, recuperarea în staţiuni balneo-climaterice 

de pe teritoriul României şi în străinătate; cotele ce vor fi suportate de catre CNPR sunt 

prevăzute in ANEXA nr. 9 la prezentul CCM; 

- reducerea costului biletelor de odihnă privind cheltuielile de cazare în spaţiile CNPR, conform 

cotelor prevăzute în ANEXA nr. 9 la prezentul CCM. 

Acordarea reducerii costului biletelor de odihnă tratament-recuperare, precum și a facturilor 

emise de către furnizorii de servicii turistice sau tratament, se va face după obţinerea avizului 

de la SLPR. 

Procurarea biletelor se va face de la orice operator de turism autorizat, precum și direct de la 

furnizorii de servicii turistice sau tratament. 

Salariatul va da o declaraţie prin care îşi ia angajamentul ca în cazul în care din motive 

obiective renunţă la bilet, va restitui CNPR contravaloarea suportată de către aceasta. Pentru 

cei care nu îşi respectă angajamentul se va proceda la aplicarea de sancţiuni disciplinare. 

De reducerea costului biletelor de odihnă şi tratament, precum şi a cheltuielilor de cazare va 

beneficia personalul încadrat în CNPR, precum şi copiii minori aflaţi în întreţinere în vârstă de 

peste 2 ani, soţii sau soţiile care au statut de şomer sau nu beneficiază de nici un venit. 

Salariaţii pot beneficia într-un an de reducerea costului biletelor de odihnă de maximum 7 

nopţi sau tratament de maximum 12 nopţi. 

Preţul maxim al biletelor de odihnă şi tratament, pentru care CNPR va suporta cotă-parte, este 

de 110 lei/zi/persoană. 

De această facilitate nu beneficiază salariaţii care au contractul individual de muncă suspendat şi 

nu au dreptul legal la concediu de odihnă într-un an calendaristic. 

E. 

- reducerea preţului de transport pe cale ferată (tren clasa a II-a până la 300 km, clasa I peste 



300 km) pe teritoriul României, în aceleași cuantumuri ca ale biletelor de odihna și tratament, 

potrivit ANEXEI nr. 9 la prezentul CCM. 

- reducerea preţului pentru transport auto pe teritoriul României, în aceleaşi cuantumuri ca ale 

biletelor de odihnă şi tratament, potrivit ANEXA nr. 9 la prezentul CCM; 

- în cazul transportului cu autoturismul pe teritoriul României, se vor deconta cheltuieli cu 

carburanţi la preţul zilei, la liber, la un consum de 10 litri/100 km, în aceleaşi cuantumuri ca 

ale biletelor de odihnă şi tratament, potrivit ANEXEI nr. 9 la prezentul CCM. 

 

Reducerile prevăzute la pct. D și E se vor acorda sub condiția existenței fondurilor disponibile, 

special alocate în BVC. 

ART. 97 

97.1 Salariaţii CNPR care au atribuţii de deplasare cu caracter permanent în aceeaşi localitate 

se vor deplasa cu mijloc auto pus la dispoziţie de CNPR. În situaţia în care nu se poate asigura 

transportul acestora la şi de la unităţile respective, se va deconta contravaloarea biletelor de 

transport, care vor fi aprobate de Directorul General/Directorul Sucursalei. Gestionarea se face 

de compartimentul economic. 

97.2 Salariaţii CNPR trimişi în delegaţie în alte localităţi vor beneficia de următoarele drepturi: 

a) decontarea cheltuielilor efective cu mijloace de transport în comun; 

b) decontarea cheltuielilor de cazare la unităţi hoteliere de până la 3 stele inclusiv, pe durata 

deplasării, iar în cazul în care nu există posibilitatea cazării în localitate aceasta se va face în 

localitatea cea mai apropiată; în cazul neprezentării documentelor de cazare se va deconta 

suma de 45 lei, pe noapte; Directorul General al CNPR poate aproba cazarea la unități 

hoteliere clasificate cu mai mult de 3 stele; 

c) indemnizația de delegare se va acorda ca procent din salariul de bază de încadrare calculat 

la zile calendaristice pentru fiecare zi de delegare. În cazul delegării pe mai multe zile 

indemnizația se acordă în procent şi pentru ultima zi, dacă aceasta este de minimum 12 ore, 

astfel: 

1. personalul care se deplasează în interiorul judeţului - 50 lei/zi. 

2. personalul care se deplasează în afara judeţului - 70%, dar nu mai puţin de 50 lei/zi și nu 

mai mult de 95 lei/zi. 

În cazul în care delegarea durează o singură zi, persoana are dreptul la indemnizația de delegare 

dacă între ora plecării şi ora sosirii sunt cel puțin 12 ore. 

Drepturile de deplasare se pot acorda numai în cazul deplasării efectuate la o distanţă de peste 

10 km în afara localităţii în care unitatea îşi are sediul sau în care angajaţii îşi au locul de 

muncă obişnuit, de unde aceştia nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru. 

  3.Pentru salariații care se deplasează pe cursele poștale internaționale, indemnizația de delegare 

se va acorda asfel: 

- diurna în limita a de 2 ori baremul stabilit pentru categoria I prin HG 518/1995; 

- indemnizație de cazare conform baremului prevăzut prin HG 518/1995. Decontarea 

indemnizatiei se va realiza pe baza de documente justificative emise pentru cazare și alte taxe.” 

 

d) cu aprobare scrisă a conducerii, salariatul se va putea deplasa cu autovehiculul proprietate 

personală; în acest caz se vor deconta cheltuielile de carburanţi la preţul zilei la liber, la un 

consum de 10 litri/100 km. 

e) cu aprobarea scrisă a Directorului General, salariații pot efectua deplasarea în interes de 

serviciu cu avionul. 

97.3 În cazul consfătuirilor organizate centralizat de CNPR nu se va acorda indemnizația de 

delegare și tichete de masă. Contravaloarea mesei zilnice pentru fiecare participant va 

reprezenta 100 lei/zi/persoană. 

97.4 În cazul cursurilor organizate centralizat de CNPR nu se acordă indemnizația de delegare şi 

pe perioada cursurilor nu se acordă tichete de masă participanţilor la curs. Contravaloarea mesei 

zilnice pentru fiecare participant va reprezenta 100 lei/zi/persoană. 

 

ART. 98 

Salariaţii trimişi în delegaţie beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 97. În cazul 

în care delegarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul indemnizației de delegare se plăteşte 

o indemnizație egală cu 50% din salariul de bază zilnic. Această indemnizație se acordă 

proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile. 

 

ART. 99 

99.1 Femeile gravide, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi. 



99.2 Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în delegaţie în alte 

localităţi, pentru o durată mai mare de o zi, decât cu acordul lor. 

 

ART. 100 

100.1 Femeile care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă 

nu beneficiază de creşă sau cămin. Dovada se va face anual pe bază de declaraţie pe propria 

răspundere. În această perioadă drepturile salariale se acordă pentru o fracţiune de normă de 4 

ore. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în 

muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.  

100.2 Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 

doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le 

fie afectate salariul de baza şi vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program 

decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite. 

100.3 În afara concediului plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani,  salariata - 

mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată. 

Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alineatul anterior, nu i se va putea 

desface CIM, iar pe postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu CIM pe perioadă 

determinată. 

În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fără plată 

neutilizat de mamă, până la data decesului acesteia, cu drepturile prevăzute la paragrafele 

anterioare. 

100.4 Oricare dintre părinţii fireşti, salariați CNPR, care au în întreţinere copil/copii cu dizabilitate 

și care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului/copiilor cu dizabilitate (gravă sau accentuată), 

beneficiază, la cerere, de program de lucru redus la 4 ore. În această perioadă, drepturile 

salariale se acordă pentru o normă întreagă. Timpul în care au fost încadrați în aceste condiţii se 

consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.  

În situația în care ambii părinți sunt salariați CNPR, de prevederile acestui articol beneficiază 

numai unul dintre aceștia. 

 

 

ART. 101 

101.1 Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu 

vor fi repartizate la muncă de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise 

în deplasare şi nu vor putea fi detaşate decât cu acordul lor. La solicitarea Comitetului de 

sănătate şi securitate în muncă, CNPR are obligaţia sa evalueze riscurile pe care le presupune 

locul de muncă al salariatei care anunţă că este însărcinată, precum şi al salariatei care 

alăptează şi să le informeze cu privire la acestea. 

101.2 CNPR are obligaţia de a acorda salariatelor gravide, dispensă pentru consultaţii prenatale 

în limita a maxim 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale. Salariata în cauza este 

obligată sa prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit. 

101.3 La recomandarea medicului, femeile gravide vor beneficia de schimbarea locului de 

muncă, iar în limita posibilităţilor trecerea într-un post similar sau inferior. 

 

ART. 102 

Femeile au dreptul la concedii medicale prenatale şi postnatale plătite, concedii pentru îngrijirea 

copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor în condiţiile legii. 

 

ART. 103 

Salariatele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară şi care nu mai beneficiază de 

concediu medical plătit pentru îngrijirea copiilor bolnavi, pot beneficia de 7 zile libere pe an, 

plătite cu salariul de bază, pentru îngrijirea copiilor internaţi în spital, după prezentarea actului 

care face dovada internării. 

 

ART. 104 

104.1 Femeile au dreptul, conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi, la tratament egal cu bărbaţii, în situaţii egale sau comparabile, ca: angajarea, încadrarea 

pe post, promovarea, salarizarea etc. 

104.2 CNPR este obligată să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi 

bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru 

interzicerea discriminărilor în Regulamentul Intern. 



104.3 Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia candidatelor la 

angajare, promovare, salarizare etc. 

104.4 CNPR va adopta toate măsurile privind protecţia maternităţii la locurile de muncă în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

104.5 Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept 

hărţuire/discriminare sexuală/morală, potrivit legii, CNPR este obligată să prevadă în 

Regulamentul Intern sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a 

altor angajaţi, comiţând acţiuni de hărțuire/discriminare.  

 

ART. 105 

Angajaţii care se consideră discriminaţi după criteriul de sex sau orientare sexuală sau au suferit 

forme de hărţuire sexuală/morală în cadrul relaţiilor de muncă au dreptul să sesizeze comisia 

paritară. 

 

ART. 106 

În cazul în care salariaţii CNPR sunt agresaţi în timpul programului de lucru, rezultat al exercitării 

atribuţiilor de serviciu şi în legătură cu atribuţiile de serviciu de către clienţi sau alte persoane, 

CNPR le va asigura acestora consultanţă juridică. 

 

CAPITOLUL VII 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

 

ART. 107 

107.1 Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: 

a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; 

b) obţinerea unei calificări profesionale; 

c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi 

perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 

d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; 

e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru 

realizarea activităţilor profesionale; 

f) prevenirea riscului şomajului; 

g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 

107.2 Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. 

 

ART. 108 

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme: 

a) participarea la cursuri organizate de către CNPR sau de către furnizorii de servicii de 

formare profesională din ţară sau din străinătate; 

b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi al locului de muncă; 

c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 

d) ucenicie organizată la locul de muncă; 

e) formare individualizată; 
f) alte forme de pregătire convenite între CNPR, salariat și SLPR. 
 
ART. 109 
CNPR are obligaţia de a asigura salariaţilor, cel puţin o dată la 2 ani acces periodic la formarea 
profesională. 

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin.1, 

se suportă de către CNPR. 

 

ART. 110 

CNPR elaborează anual şi aplică planuri de formare profesională, cu acordul SLPR până la data 

de 31.05 în fiecare an sau ori de câte ori este nevoie. 

Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. 1 devine anexă la contractul 

colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. 

SLPR va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea 

absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii. 

Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională, 

prin afişare în locuri adecvate în interiorul unităţii. 

 



ART.111 

111.1 În ceea ce priveşte formarea profesională, părţile convin ca în cazul în care salariatul 

este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire profesională cu scoatere din 

activitate, CNPR va analiza solicitarea salariatului, împreună cu SLPR. 

111.2 CNPR va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit aliniatului precedent, 

în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată, CNPR va decide cu privire la condiţiile 

în care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va 

suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta. 

 

ART.112 

112.1 Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 

Concediile pentru formare profesională se pot acordă cu sau fără plată. 

112.2 Salariaţii au dreptul la concediu fără plată, atunci când participă la cursuri de formare 

profesională – 60 de zile calendaristice/an. 

112.3 Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 

perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

Administraţia poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul SLPR şi numai dacă 

absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 

112.4 Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată 

administraţiei cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de 

începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea 

instituţiei de formare profesională. 

112.5 Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat 

în cursul unui an calendaristic. 

 

ART. 113 

113.1 În cazul în care CNPR nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea 

unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un 

concediu pentru formare profesională, plătit de CNPR, de până la 10 zile lucrătoare sau de 

până la 80 de ore. 

În situaţia de mai sus, indemnizația de concediu va fi stabilită conform art. 150 din Codul 

Muncii. 

Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la primul aliniat se stabileşte 

de comun acord cu administraţia. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi 

înaintată administraţiei în condiţiile prevăzute la art. 112.4. 

113.2 Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului 

de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte 

drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 

 

ART. 114 

114.1 Participarea la formare profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la 

iniţiativa salariatului. 

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării 

profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile 

contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de 

formarea profesională, fac obiectul unor acte adiţionale la CIM (ANEXA nr. 10 la CCM). 

114.2 Salariaţii încadraţi pe funcţiile de: agent poștal, factor poştal, oficiant, mânuitor de valori, 

cartator, numărător, agent transport valori, agent curier, casier precum şi cei încadraţi pe 

funcţia de diriginte fără calificare, salarizat la nivelul I conform gradului oficiului, după 6 luni 

vechime pe funcţie, vor fi examinaţi în vederea acordării adeverinţei de formare profesională la 

locul de muncă. 

114.3 Prevederile art. 114.2 se aplică şi salariaţilor care îndeplinesc funcţiile de factor poştal, 

oficiant, mânuitor de valori, agent transport valori, agent curier, cartator, numărător, casier 

diriginte, prin delegare de atribuţii, pe o perioadă de 6 luni, consecutiv sau cumulat. 

 

ART. 115 

115.1 În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată 

de CNPR, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta. 

115.2 În cazul în care, în condiţiile prevăzute la art. 115.1, participarea la cursurile sau stagiile 

de formare profesională presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va 

beneficia de drepturi salariale, astfel: 



a) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă ce nu 

depăşeşte 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată 

durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu 

toate indemnizațiile, sporurile şi adaosurile la acesta; 

b) dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioadă mai 

mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de 

bază. 

115.3 Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea 

integrală din activitate CIM al salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o 

indemnizație plătită de CNPR egală cu toate drepturile salariale deținute. 

115.4 Pe perioada suspendării CIM în condiţiile prevăzute la art. 115.3 salariatul beneficiază de 

vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul 

asigurărilor sociale de stat. 

 

ART. 116 

116.1 Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare 

de 60 de zile în condiţiile art. 115.2 lit.b şi art. 115.3 nu pot avea iniţiativa încetării CIM o 

perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională. 

116.2 Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea CNPR care a suportat 

cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu 

obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la CIM. 

116.3 Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la art. 116.1 determină obligarea 

acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional 

cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la CIM (ANEXA nr. 10 

la prezentul CCM). 

116.4 Obligaţia prevăzută la art. 116.3 revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada 

stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror CIM a încetat ca urmare a 

arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca sa, precum şi în cazul în 

care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. 

 

CAPITOLUL VIII 

ALTE PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

ART. 117 

117.1 Părţile contractante recunosc, pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, 

libertatea de opinie a fiecăruia. Totodată se recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, 

conform convenţiilor internaţionale. 

117.2 Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor 

internaţionale pe care Romania le-a ratificat, Constituţiei Romaniei şi legislaţiei naţionale, 

precum şi libertatea de opinie a fiecărui salariat. 

 

ART. 118 

CNPR va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale din CNPR şi 

sucursalele acesteia. 

 

ART. 119 

CNPR recunoaşte dreptul de a exista şi funcţiona al sindicatului, conform Legii nr. 62/2011 

privind dialogul social și prezentului CCM. 

 

ART. 120 

120.1 CNPR are obligaţia de a invita reprezentantul SLPR să participe în Consiliul de 

Administraţie CNPR la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural 

sau sportiv. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de 

vot. 

120.2 Încunoştiinţarea scrisă a reprezentanţilor SLPR, transmiterea ordinii de zi, a setului de 

documente privind problemele puse în discuţie, se va face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte 

de şedinţa. Adresa de înştiinţare va fi expediată la SLPR. 

120.3 La nivel de Oficii Județene de Poștă și Sucursale, semestrial, reprezentanţii SLPR vor fi 

invitaţi la şedinţele de analiză a activităţii. 

 



ART. 121 

În scopul apărării intereselor sociale ale membrilor, SLPR are dreptul de a primi informaţiile 

necesare pentru negocierea CCM, precum şi cele privind constituirea şi folosirea fondurilor 

destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, protecţiei muncii şi utilităţilor sociale, 

asigurărilor şi protecţiei sociale. 

În funcţie de importanţa datelor furnizate, la primirea informaţiilor menţionate mai sus, 

reprezentanţii SLPR vor încheia angajament de confidenţialitate. 

 

ART. 122 

CNPR se angajează ca orice contracte ce le va încheia cu agenţii economici, interni sau externi, 

cu capital de stat sau privat, să nu conţină prevederi care să afecteze interesele sau drepturile 

sindicale prevăzute în legislaţia în vigoare şi în prezentul CCM, precum şi convenţiile O.I.M. 

ratificate de România. 

 

ART. 123 

SLPR şi filialele sale teritoriale au dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiilor în care 

funcționează în prezent, iar acolo unde încă nu au spaţiu, în limita posibilităţilor, CNPR va lua 

măsuri pentru găsirea unor soluţii de asigurare a unor spaţii corespunzătoare, cu dotarea 

minimă necesară funcţionării. Utilitățile aferente acestor spații vor fi suportate de CNPR. 

 

ART. 124 

CNPR asigură locurile de afişaj pentru SLPR în spaţiul unde publicul nu are acces. De asemenea, 

asigură accesul SLPR la mijloacele de multiplicare, sala de şedinţă acolo unde aceasta există şi 

telefon. 

 

ART. 125 

125.1 Activităţile sindicale, altele decât cele asigurate de către personalul scos din producţie, 

se vor face la locul de muncă sau în spaţiile asigurate de administraţie, de regulă în afara 

programului de lucru, cu excepţiile prevăzute în ANEXA nr. 11 la prezentul CCM. 

125.2 Reprezentanţii SLPR vor avea acces la formațiile de lucru cu excepţia casieriilor şi 

depozitelor de timbre şi alte valori. 

125.3 La sosire, reprezentanţii SLPR se vor prezenta la conducătorul locului de muncă, 

informandu-l despre scopul vizitei. 

125.4 CNPR recunoaşte dreptul reprezentanţilor SLPR de a verifica la locul de muncă modul în 

care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă. 

 

ART. 126 

126.1 Pe durata prezentului contract, la propunerea SLPR, CNPR va proceda la scoaterea din 

producţie a reprezentanţilor sindicali, pentru desfăşurarea activităţii sindicale, după cum 

urmează: 

a. la nivelul fiecărui judeţ - câte un singur reprezentant sindical judeţean, de regulă preşedintele 

organizaţiei sindicale judeţene; 

b. la nivelul municipiului Bucureşti – 4 reprezentanţi sindicali. 

126.2 Scoaterea din producţie a reprezentanţilor sindicali desemnaţi de către SLPR, se va 

efectua fără afectarea drepturilor salariale şi cu menţinerea postului, respectiv a locului de 

muncă. 

 

ART. 127 

Salariații cu funcții de conducere în SLPR care desfășoară activități sindicale salarizațe de 

organizația sindicală, vor avea CIM suspendat conform prevederilor Codului Muncii. SLPR va 

comunica aceste situații către CNPR, de regulă, cu 30 de zile înainte de suspendarea CIM. 

 

 

 

ART. 128 

128.1 Părţile semnatare recunosc rolul sindicatelor în acţiunea de conştientizare a salariaţilor 

cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în raporturile de muncă, pentru întreţinerea unui 

climat social de muncă favorabil îndeplinirii atribuţiilor şi creşterii calităţii prestaţiilor. 

128.2. În acest scop, Compania este de acord ca SLPR şi filialele sale teritoriale să beneficieze de 

un plafon de ore pentru membrii de sindicat în vederea desfăşurării de activităţi sindicale fără 

a le afecta drepturile salariale cu excepţia sporului de conducere, după cum urmează: 



a) pentru structurile sindicale cu până la 500 membri: câte 20 zile/lunar; 

b) pentru structurile sindicale cu 501-1000 membri: câte 30 zile lucrătoare în funcţie de 

numărul de zile lucrătoare din luna respectivă; 

c) pentru structurile sindicale peste 1000 membri: câte 50 zile lucrătoare în funcţie de numărul 

de zile lucrătoare din lunile respective; 

d) 9000 ore lunar, care pot fi utilizate in conformitate cu deciziile luate la nivelul conducerii 

SLPR. 

128.3 

1. Pentru a nu perturba bunul mers al activităţii de producţie, SLPR și filialele sale teritoriale, 

vor informa în scris, cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte, pe şefii locurilor de muncă şi 

conducătorii sucursalelor pentru punctele a, b, c, iar pentru punctul d, vor informa conducerea 

companiei şi a sucursalei respective, asupra persoanelor şi perioadelor în care acestea 

desfăşoară activităţi sindicale. 

2. Reprezentanţii sindicali scoşi din producţie îşi vor desfăşura activitatea conform unei Fişe de 

activităţi întocmite de SLPR. 

3. Pentru a sprijini eforturile companiei în procesul de restructurare a activităţii, în Fişa de 

activităţi prevăzută la pct. 2, vor fi incluse şi următoarele atribuţii : 

- popularizarea proiectelor, demersurilor, studiilor, cercetărilor, iniţiativelor având ca obiective 

creşterea eficienţei companiei, întărirea în piaţa concurenţială a acesteia, siguranţa locurilor de 

muncă, creşterea veniturilor salariaţilor; 

- identificarea şi centralizarea problemelor generate de contractele încheiate cu terţi; 

- propunerea măsurilor pentru îmbunătaţirea condiţiilor de muncă, simplificarea şi actualizarea 

instrucţiunilor şi normelor de lucru; 

- centralizarea problemelor privitoare la raporturile de muncă, şi propunerea modalităţii de 

soluţionare a acestora; 

- centralizarea problemelor locurilor de muncă, a problemelor specifice fiecărei categorii 

profesionale, precum şi a soluţiilor propuse de salariaţi pentru rezolvarea acestora; 

- informarea membrilor de sindicat privitor la prevederile contractului colectiv de muncă, 

regulament intern, legislaţia muncii. 

 

ART. 129 

129.1 Reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecţia legii 

contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor. 

129.2 Pe toată durata executării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale 

SLPR nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit 

de la salariaţii din unitate. 

129.3 În situația declanșării procedurii de cercetare disciplinară prealabilă a unui reprezentant 

ales în organele de conducere ale SLPR, comisia de cercetare va avea următoarea componență: 

2 reprezentanți CNPR, dintre care unul va fi Președinte și 2 reprezentanți SLPR. Derularea 

cercetării disciplinare prealabile se va desfășura, sub toate aspectele, cu excepția celor privind 

componența comisiei de cercetare, în conformitate cu prevederile Cap. IX – Răspunderea 

Disciplinară, din prezentul CCM. 

129.4 În termen de 12 luni de la data concedierii, salariatul reprezentant ales în organele de 

conducere ale SLPR, concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu 

prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, indiferent de denumirea reactualizată a 

postului, fără examen, concurs sau perioadă de probă și va beneficia de toate drepturile de 

încadrare avute la concediere. 

 

ART. 130 

Persoanele salarizate de sindicat, al căror CIM a fost suspendat, îşi păstrează drepturile pe 

care le-au avut în calitate de angajaţi ai unităţii, la revenirea acestora la locul de muncă, cât şi 

salariul corespunzător pe care l-ar fi avut dacă desfăşura activitate neîntreruptă în sector. Pe 

perioada salarizarii de către SLPR pe locurile de muncă ale acestora nu pot fi angajate alte 

persoane decât cu CIM pe durată determinată. 

 

ART. 131 

Liderii de sindicat comunicați de către SLPR și delegații acestora, pe perioadele de timp 

necesare participării la Congres, Consiliu, Comitet Executiv, Birou Executiv şi la lucrările 

comisiilor de specialitate vor fi plătiţi de CNPR, iar cheltuielile de transport, cazare şi 

indemnizație de delegare vor fi suportate de SLPR. 



Reprezentanţii sindicatelor care participă la diverse acţiuni comune împreună cu cei ai CNPR 

(comisie de negociere, comisie de normare, comisie socială și condiții de muncă, comisie paritară 

și mediere, comisia de examinare la angajare sau promovare), vor beneficia de toate drepturile 

legale din partea administraţiei inclusiv drepturile de deplasare. 

 

ART. 132 

La participarea salariaţilor, membri SLPR, la cursuri de specializare în probleme sindicale în 

ţară şi în afara ei, aceştia vor beneficia de scoatere din producţie (maxim 100 ore/an/salariat) 

plata salariului făcându-se de către CNPR. 

 

 

ART. 133 

În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 62/2011 – Legea Dialogului Social si, la cererea 

SLPR, CNPR va reține şi va vira cotizaţia pentru membrii de sindicat reținuta pe statele lunare 

de plată. Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al 

membrului de sindicat conform prevederilor legale. 

Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiei se fac pe baza cererii SLPR la care se ataşează lista 

membrilor de sindicat pentru care se va face reținerea si virarea cotizatiei de sindicat. Lista se 

înaintează CNPR la începutul fiecărui an și va fi actualizată ori de cate ori este nevoie, de către 

SLPR. 

Din cotizaţia reţinută, o cotă parte comunicată de SLPR se va vira în contul acestuia iar restul 

în contul structurilor sindicale comunicate de catre SLPR. 

Răspunderea pentru datele comunicate revine in totalitate SLPR. 

 

ART. 134 

134.1 CNPR nu va angaja salariaţi cu CIM pe durata determinată sau cu CIM cu timp parţial, 

program redus parţial în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, 

pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict, dacă au fost respectate prevederile legale. 

134.2 În situaţia declanșării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, SLPR şi 

CNPR au obligaţia ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure 

funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a căror oprire ar putea constitui 

un pericol pentru viața sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube. 

 

ART. 135 

Salariaţii care prin natura funcţiilor, sunt obligaţi să constituie garanţii, la angajare vor semna 

contract pentru constituirea acestora, conform ANEXEI nr. 8 la prezentul CCM. 

Cuantumul în numerar al garanţiei pentru fiecare funcţie sau meserie este stabilit prin Anexa 1 

la Ordinul Ministrului M.C.T.I. nr. 286/2018. 

Garanţia în numerar va fî depusă la banci conform prevederilor legale în vigoare. În primul 

trimestru al anului se va comunica în scris fiecărui gestionar situaţia contului pentru anul 

precedent. 

 

CAPITOLUL IX 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 

ART. 136  

136.1 CNPR 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. 

136.2 Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 

ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

136.3 Cercetările disciplinare vor fi efectuate în urma referatelor, notelor, sesizărilor, informărilor 

etc. formulate de reprezentanţi ai CNPR, salariaţi, SLPR sau terţi. 

Este interzisă, fără excepţie, organizarea și/sau efectuarea de controale și/sau cercetări ca 

urmare a unor reclamaţii, note, informări etc. sau sesizări anonime. 

În situaţia unor reclamaţii, sesizări, note, informări etc. semnate individual sau de un grup de 

salariaţi, sau in numele unor salariaţi menţionaţi nominal, inaintea începerii cercetării 

disciplinare, comisia de disciplină va verifica dacă persoanele în cauză își asumă afirmaţiile și/sau 

își recunosc semnăturile. 



Următoarele fapte reprezintă abateri disciplinare grave si se sancţionează cu desfacerea 

diciplinară a contractului individual de muncă: semnarea în fals a unor reclamaţii, sesizări, 

note, informări etc; luarea de semnături pe acestea de la alți salariaţi prin presiuni, manipulare, 

dezinformare; nominalizarea unor salariaţi care nu cunosc sau nu sunt de acord cu conţinutul 

reclamației, sesizării, notei, informării. 

Redactarea și/sau elaborarea, formularea, semnarea de reclamaţii, sesizări, note, informări 

etc, nefondate se sancţionează cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioada de 

trei luni. 

136.4 Este interzisă efectuarea și/sau organizarea de controale și/sau cercetări în afara 

programului tematic și a graficului calendaristic de îndrumare și control aprobat de persoanele 

abilitate din cadrul sediului central al CNPR/Sucursalelor regionale/Sucursalelor, aprobat de 

Directorul General al Companiei. 

De la dispoziţiile prevăzute la alineatul precedent fac excepţie situaţiile în care, în urma unor 

sesizări, reclamaţii, note, referate formulate în scris și semnate, se consideră oportună/necesară 

organizarea controlului activităţii la locurile de muncă vizate (care exced programului tematic 

și calendaristic adoptate). În aceste cazuri este necesară viza Directorului General al CNPR sau a 

Directorului de sucursală, după caz, precum si anunţarea Biroului Permanent al SLPR. 

Programele tematice si graficele calendaristice ale acţiunilor de îndrumare și control vor putea fi 

consultate oricând de membrii Biroului Permanent al SLPR, conform prevederilor legale în 

vigoare. 

Nerespectarea prevederilor primului alineat din prezentul articol prin efectuarea și/sau 

dispunerea organizării controalelor, constituie abatere disciplinară și se sancţionează astfel: 

pentru nerespectarea dispoziţiilor de mai sus se va aplica sancţiunea reducerii salariului de 

bază cu 10% pentru o perioada de trei luni, iar in cazul repetării abaterii, se va aplica 

sancţiunea desfacerii diciplinare a contractului individual de muncă. 

 

ART. 137 

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica CNPR în cazul în care salariatul săvârşeşte o 

abatere disciplinară sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizației de conducere pe o perioadă 

de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului 

nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se 

constată prin decizie a CNPR emisă în formă scrisă. 

 

ART. 138 

Amenzile disciplinare sunt interzise. 

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

 

ART. 139 

1. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

2.  

a. Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, se va constitui o comisie 

formată din 2 membri și 1 Președinte desemnați de CNPR. 

b. La cercetarea disciplinară va participa şi un reprezentant SLPR. 

c. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 

apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei toate probele şi motivaţiile pe care le consideră 

necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat 

în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

3. Numirea comisiei pentru efectuarea cercetarii abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii 

se face de către: 

- Directorii sucursalelor, prin delegare de competenţă, în cazul personalului din cadrul sucursalei. 

- Directorul General, în cazul oricărui salariat al C.N. ”Poșta Română” S.A. 



4. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

către preşedintele comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, precizându-se obiectul (motivul), 

data, ora şi locul întrevederii.” 

5. În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost 

săvârşite, precum şi orice date concludente pe baza cărora sa se poată stabili existența sau 

inexistența vinovăției. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii. 

6. Neprezentarea salariatului la convocarea facută în condiţiile prevăzute la alin. 4 fără un 

motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile. 

7. Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte: 

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie a salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

8. Salariatul are dreptul sa cunoască toate actele şi faptele cercetării şi să solicite în apărare 

probele pe care le considera necesare. 

9. Comisia va elabora un proces verbal prin care propune aplicarea sau neaplicarea unei 

sancţiuni disciplinare după finalizarea cercetării. În situatia în care prin procesul verbal se 

propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare, acesta va cuprinde cel puțin urmatoarele: 

- Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

- Motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

- Dispozitiile cuprinse in fisa postului, CIM, CCM, instructiunile, deciziile, ordinele de serviciu 

s.a. incalcate de salariat.). 

Comisia va anexa procesului verbal actele mentionate si nota explicativa (in copie). 

10. Lucrările comisiei de disciplina se consemnează într-un registru de procese-verbale. 

11. La stabilirea sancţiunii se va ține seama de cauzele şi gravitatea faptei, de împrejurările în 

care fapta a fost comisă, de gradul de vinovăţie a salariatului, de eventualele sancţiuni 

disciplinare suferite anterior de către acesta. 

12. În baza propunerii comisiei de disciplină conducerea C.N. ”Poșta Română” S.A. sau 

conducerea sucursalei, după caz, dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie 

întocmită în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință 

despre savârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. 

Pentru personalul de conducere din cadrul sucursalelor, aplicarea sancţiunii disciplinare va fi 

dispusă de către Directorul General. 

13. SLPR are posibilitatea ca, in termen de 24 de ore de la data înregistrării lucrărilor comisiei de 

disciplină, să aducă la cunoștința Directorului General sau Directorului sucursalei, după caz, 

punctul de vedere al acestora cu privire la circumstanțele producerii abaterii disciplinare. 

Aceasta procedură nu face parte din cercetarea disciplinară și nu afectează legalitatea cercetării 

disciplinare și a deciziei de sancționare. 

 

ART. 140 

CNPR dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie întocmită în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Sub sancţiunea nulităţii 

absolute, în decizie se cuprind, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din regulamentul intern, CIM sau CCM care au fost încălcate de 

salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la domiciliul sau reşedinţa 

comunicată de acesta. 



Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

CAPITOLUL X 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 

ART. 141 

1. CNPR este obligată, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile, contractuale, să îl 

despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa 

CNPR în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

2. În cazul în care CNPR refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu 

plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

3. CNPR, care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de 

producerea pagubei, în condiţiile art. 142 şi următoarele din CCM. 

 

ART. 142 

1. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse CNPR din vina şi în legătură cu munca lor. 

2. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră, de alte cauze neprevăzute şi 

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. 

3. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a 

pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va 

putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 

4. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. 3, nu poate fi mai mare 

decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

5. În cazul în care salariatul refuză să semneze nota de constatare prevăzută la alin. 3, CNPR 

se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

 

ART. 143 

Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte 

în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea 

fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, 

atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

 

ART. 144 

Salariatul care a încasat de la CNPR o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură 

sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte 

contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii 

acestora de la data plăţii. 

 

ART. 145 

Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. 

Reţinerile cu titlu de daune cauzate CNPR nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului 

este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă. 

Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care 

se cuvin persoanei în cauză din partea CNPR la care este încadrată în muncă. 

Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi, împreună cu 

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv. 

 

ART. 146 

În cazul în care CIM încetează înainte ca salariatul să fi despăgubit CNPR şi cel în cauză se 

încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de 

cătrenoul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului 

executoriu transmis în acest scop de către CNPR. 

Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract 

individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea 

bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă. 



 

ART. 147 

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un 

termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, CNPR se poate 

adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. 

 

CAPITOLUL XI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

ART. 148 

148.1 În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul CCM, intervin 

reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract. 

148.2 Executarea prezentului CCM este obligatorie pentru părţi. 

148.3 Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin CCM atrage răspunderea părţilor care se fac 

vinovate de aceasta. 

148.4 CNPR si SLPR se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legatură cu 

modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele 

previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor 

disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări. 

Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţii în condiţiile 

de preferinţă prevăzute în lege. 

În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţii, drepturile şi obligaţiile 

prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate 

din aceste operaţiuni juridice. 

 

ART. 149 

Prezentul CCM intră în vigoare la data de 01.10.2020, ulterior înregistrării lui la ITM București şi 

are aplicabilitate timp de 2 ani de la această dată indiferent de forma de organizare a unităţii. 

Anexele la prezentul contract fac parte integrantă din acesta având aceeaşi forţă obligatorie 

între părţi. 

 

ART. 150 

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un 

exemplar pentru ITM București. 

În termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului colectiv de muncă, acesta se depune şi 

se înregistrează la ITM București. 

CNPR va asigura multiplicarea şi afişarea la locurile de muncă din CNPR, convenite cu SLPR, a 

prezentului contract, astfel încât salariaţii să ia cunoştinţă de conţinutul său în maxim 30 zile de 

la înregistrare la ITM București. 

 

ART. 151 

Regulamentul intern se întocmeşte de către CNPR prin negociere cu SLPR. 

 

ART. 152 

Regulamentul intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija CNPR şi îşi produce efectele 

faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 

Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern, trebuie 

îndeplinită de CNPR. 

Regulamentul intern se afişează la sediile CNPR. 

 

ART. 153 

Orice modificare și/sau completare ce intervine în conţinutul regulamentului intern se va face 

numai prin negociere SLPR și este supusă procedurilor de informare prevăzute în Codul Muncii. 

 

ART. 154 

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, 

în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

 

ART. 155 

Urmărirea aplicării textului precum şi a spiritului prevederilor prezentului CCM, va fi asigurată 

de ambele părţi pe toată perioada exerciţiului acestuia. 



 

ART. 156 

Negocierile pentru încheierea prezentului contract colectiv de muncă s-au purtat între comisiile 

desemnate de către cele două părţi, astfel: 

- din partea CNPR: Marian Stelian LAZĂR, Gabriel Eugen DUMITRU, Lucia CALANGIU, Svetlana 

ANCU, Luana Andreea NEAGU, Marcel HOARĂ, Tiberiu Alexandru POPESCU; 

- din partea SLPR: Ionel OȚELEA, Petre Cristian IANCU, Geta TURBATU, Ion BERCARU,  

Horea Valeriu MORUȚAN, Viorel NEAGU, Marin CIUBEICĂ, Ion BOGDAN, Radu BĂLAN. 

 

DIRECTOR GENERAL CNPR: Horia GRIGORESCU 

 

PREȘEDINTE SLPR: Matei Radu BRĂTIANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 1 la CCM 2020-2022 

 

REGULAMENT 

PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

COMISIEI PARITARE CNPR-SLPR 

 

I. Dispoziţii generale 

 

ART. 1 

Prezentul regulament stabilește modalitatea de organizare și funcționare a Comisiei Paritare 

constituite în baza prevederilor art. 6 al. 2 din CCM. 

 

ART. 2 

2.1 Comisia Paritară este compusă dintr-un număr de maxim 10 membri titulari şi câte 2 

membri supleanţi. 

2.2 Membrii titulari ai Comisiei Paritare sunt desemnaţi astfel: 

a) jumătate de către Directorul General al CNPR; 

b) jumătate de către Preşedintele SLPR. 

2.3 Membrii supleanţi sunt desemnaţi cu respectarea principiului parităţii şi al asigurării 

reprezentativităţii părţilor. 

 

ART. 3 

Comisia Paritară va fi condusă de doi copreședinți, câte unul desemnat de fiecare parte. 

Lucrările comisiei vor fi prezidate de un preşedinte de sesiune ales prin rotaţie dintre membrii 

numiţi de către fiecare parte. 

 

ART. 4 

4.1 Pot fi membri în Comisia Paritară numai salariaţii care au o bună reputaţie profesională. 

4.2 Nu poate fi membru al Comisiei Paritare salariatul care se află în următoarele situaţii: 

a) este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu Directorul General al CNPR sau 

cu Președintele SLPR; 

b) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii; 

c) a fost condamnat prin sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru fapte de natură penală, cu 

excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

d) are calitatea de Director General al CNPR sau Preşedinte al SLPR. 

 

ART. 5 

5.1 Desemnarea reprezentanţilor CNPR se face prin decizie a Directorului General al CNPR. 

5.2 Desemnarea reprezentanţilor SLPR se face prin document scris semnat de Preşedintele 

SLPR. 

5.3 Mandatul membrilor Comisiei Paritare este valid pană la revocarea expresă a acestuia de 

către persoanele îndreptăţite la numire potrivit art. 5.1, respectiv 5.2. 

 

ART. 6 

6.1 Directorul General al CNPR desemnează prin decizie un secretar titular şi un secretar 

supleant ai Comisiei Paritare. Secretarul titular şi secretarul supleant sunt salariaţi în cadrul 

CNPR şi nu sunt membri ai Comisiei Paritare. 

6.2. Persoana desemnată ca secretar al Comisiei Paritare şi locul exact unde se pot trimite 

sesizările se comunică în reţeaua de poştă prin grija CNPR. 

 

II. Atribuţiile Comisiei Paritare 

 

ART. 7 

1. Comisia examinează şi tratează divergenţele care intervin pe parcursul derulării CCM, 

referitor la toate prevederile acestuia. 

2. Comisia Paritară va transmite atât Directorului General al CNPR, cât și Președintelui SLPR 

toate problemele sesizate care trebuie avute în vedere la modificarea CCM. 

3. Soluţionarea contestaţiilor salariaţilor împotriva deciziilor de sancţionare nu este de 

competenţa Comisiei Paritare. 

4. Comisia va analiza şi soluționa orice cerere legată de aplicarea CCM în situaţia în care sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 



a) solicitarea a fost adresată spre soluţionare compartimentelor de specialitate competente din 

cadrul CNPR și a fost primit un răspuns negativ la solicitare sau nu a fost dat nici un răspuns 

într-un termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării; 

b) pentru rezolvarea solicitării se are în vedere aplicarea unei dispoziţii a CCM. 

 

ART. 8 

Hotărârile Comisiei Paritare se adoptă cu unanimitate de voturi şi se comunică în scris 

persoanei sau părţii care a făcut sesizarea, semnate de copreşedinții comisiei. 

 

ART. 9 

Hotărârile Comisiei Paritare sunt obligatorii și se pun în aplicare în maxim 5 zile lucrătoare de 

la comunicare. 

Nerespectarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară. 

 

ART. 10 

În cazul în care părţile nu realizează consensul asupra problemelor discutate, acestea vor fi 

înaintate de către secretarul comisiei spre soluţionare Directorului General al CNPR şi 

Preşedintelui SLPR, împreună cu procesul verbal şi întreaga documentaţie, în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare de la încheierea acestuia. Hotărârea celor două conduceri, adoptată în 

conformitate cu prevederile art. 5.2 din CCM, rămâne definitivă şi executorie. 

 

ART. 11 

11.1 Copreşedinții Comisiei Paritare au următoarele atribuţii: 

a) susţin iniţiativele fundamentate ale membrilor Comisiei Paritare şi dispun cu privire la 

oportunitatea convocării comisiei în scopul dezbaterii acestora; 

b) solicită convocarea Comisiei Paritare; 

c) propun ordinea de zi a şedinţei; 

d) conduc, prin rotație, şedinţele Comisiei Paritare; 

e) coordonează activitatea Comisiei Paritare; 

f) analizează solicitările primite şi fac demersurile necesare pentru colectarea tuturor 

documentelor şi informaţiilor necesare pentru luarea unor hotărâri de către Comisia Paritară, în 

cunoștință de cauză. În acest sens, prin secretarul comisiei, vor trimite adrese scrise 

compartimentelor de specialitate care au obligaţia ca până la data convocării comisiei să 

furnizeze toate documentele şi informaţiile solicitate. 

11.2 Secretarul comisiei paritare are următoarele atribuţii: 

a) înregistrează solicitările de întrunire a comisiei paritare într-un registru special; 

b) convoacă, la solicitarea copreşedinților Comisiei Paritare membrii comisiei şi comunică 

propunerea pentru ordinea de zi a şedinţei; 

c) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a şedinţei; 

d) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii Comisiei Paritare procesul verbal al 

şedinţei; 

e) redactează hotărârile emise de Comisia Paritară şi le înaintează spre semnare membrilor 

acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa în care s-a 

votat decizia comisiei. 

11.3 În cazul în care secretarul titular al Comisiei Paritare se află în imposibilitate de a-şi 

îndeplini atribuţiile, acestea sunt îndeplinite de secretarul supleant. 

 

III. Funcţionarea Comisiei Paritare 

 

ART. 12 

12.1 Comisia Paritară se întruneşte lunar la solicitarea unuia din copreşedinții comisiei, sau ori 

de câte ori este nevoie. 

12.2 Convocarea membrilor Comisiei Paritare şi comunicarea ordinii de zi propuse se fac în 

scris de către unul din copreşedinții acesteia, prin intermediul secretarului Comisiei Paritare, cu 

cel puţin 4 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea şedinţei. 

 

ART. 13 

13.1 Comisia Paritară este valabil întrunită în prezenţa a cel puţin trei membri de fiecare parte. 

13.2 În cazul în care, în urma convocării, membrii titulari comunică în scris că din motive 

obiective nu pot participa la şedinţa Comisiei Paritare, copreşedintele va convoca membrii 

supleanţi. 



13.3 Prezenţa membrilor convocaţi la şedinţă este obligatorie. 

 

ART. 14 

14.1 Comisia Paritară se întruneşte în şedinţă la data stabilită de copreşedintele comisiei şi 

comunicată de secretarul acesteia prin adresa de convocare. 

14.2 Copreşedinții Comisiei Paritare pot solicita participarea la şedinţele Comisiei Paritare, în 

calitate de invitat, a persoanelor care pot asigura expertiză în soluţionarea problemelor stabilite 

pe ordinea de zi a şedinţei. 

 

ART. 15 

15.1 Lucrările Comisiei Paritare se consemnează într-un proces verbal. 

15.2 Procesul-verbal al şedinţei Comisiei Paritare cuprinde următoarele: 

a) data şi ora la care s-a întrunit Comisia Paritară; 

b) ordinea de zi aprobată de membrii Comisiei Paritare; 

c) menţiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor Comisiei Paritare; 

d) problemele discutate şi soluţiile adoptate; 

e) deciziile Comisiei Paritare în urma desfăşurării şedinţei acesteia; 

f) opiniile separate; 

g) numele şi semnătura membrilor care au participat la şedinţa Comisiei Paritare. 
 
ART. 16 

Termenul de răspuns pentru sesizările adresate Comisiei Paritare este de 30 de zile de la data 

înregistrării la secretariatul comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 2 la CCM 2020-2022 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau 

temporar vacante 
 

ART. 1 

Modul de ocupare 

(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în cadrul C.N. Poșta Română S.A., cu 

excepția posturilor din Administrația Centrală și a posturilor de conducere, corespunzător unei 

funcţii prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă se face prin concurs, în limita posturilor 

vacante sau temporar vacante prevăzute în statele de funcţii/schemele de organizare. 

(2) Pot participa la concurs numai persoanele care îndeplinesc condiţiile minime de încadrare 

prevăzute în „Lista Funcțiilor”, anexă la Contractul Colectiv de Muncă. 

(3) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se 

face prin examen. 

(4) Modul de ocupare, metoda de evaluare și soluţionarea contestaţiilor în vederea ocupării 

posturilor vacante sau temporar vacante din Administraţia Centrală, precum si pentru personalul 

de conducere sunt stabilite de către Directorul General. 

(5) Posturile înființate conform prevederilor legale în vigoare, pe durată determinată, pe 

perioada concediilor de odihnă ale salariaților care ocupă posturi unice, în cazul localităților unde 

C.N. Poșta Română S.A. nu are alți salariați cu aceeași calificare, se ocupă fără concurs, în baza 

propunerii salariatului titular, aprobată de șeful locului de muncă. 

Dacă pe durata înlocuirii unui salariat aflat în concediu de odihnă sau în prima zi lucrătoare 

imediat următoare ultimei zile de concediu de odihnă, acestuia din urmă i se suspendă de drept 

contractul individual de muncă, salariatul înlocuitor, angajat pe postul înființat pe durata 

concediului de odihnă a titularului, va înlocui titularul și pe durata suspendării de drept a 

contractului de muncă a acestuia.  

(6) Salariații care solicită încheierea unui contract individual de muncă suplimentar vor fi 

încadrați, fără concurs, în baza unei cereri aprobate de Directorul General. În cazul în care se 

înregistrează mai multe solicitări pentru același post, se va organiza concurs între solicitanți. 

(7)a)Salariații care au ocupat prin concurs/examen un post pe perioadă determinată, pentru 

înlocuirea unui salariat al cărui CIM este suspendat, vor fi încadrați fără organizarea unui nou 

concurs/examen, pe aceste posturi, în situația în care titularului de post îi încetează CIM. În 

această situație se va încheia un act adițional la CIM, privind schimbarea duratei contractului din 

”determinată” în ”nedeterminată”. 

    b)Salariații care au ocupat prin concurs/examen un post pe perioadă determinată, pot ocupa 

fără concurs/examen în cadrul aceluiași loc de muncă un alt post vacant aferent aceleiași funcții 

sau unei funcții inferioare, cu condiția ca salariatul încadrat pe perioadă determinată să fie 

singurul candidat pentru postul vacant. 

(8) Persoanele pensionate pentru limită de vârstă din cadrul CNPR, pot continua activitatea prin 

încheierea unui nou CIM, prin angajare, fără concurs, pe baza unei cereri aprobate de către 

Directorul General. 

(9) Salariații care își schimbă domiciliul/reședința în altă localitate, pot ocupa un alt post în 

localitatea respectivă, fără concurs, pentru care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în Anexa 

nr. 7, în baza unei cereri aprobate de către Directorul General. 

(10) Posturile de agent poștal/factor poștal de circumscripție rural ale căror titulari au CIM 

suspendat, pot fi ocupate, fără concurs, în baza propunerii salariatului titular, aprobată de șeful 

locului de muncă. 

 

ART. 2 

Propunerea de organizare a concursului 

(1) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, Direcțiile de specialitate sau 

compartimentele independente din cadrul Administrației centrale/Sucursalele 

regionale/Sucursalele transmit compartimentului de resurse umane în a cărui evidență se află 

postul, propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului, avizată de compartimentele 

de specialitate din cadrul Administrației centrale și aprobată de către Directorul General. 

(2) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele informații: 

a) denumirea postului vacant sau temporar vacant; 

b) fişa de post corespunzătoare postului; 



c) principalele atribuții și responsabilități corespunzătoare postului; 

d) tematica şi bibliografia stabilită de conducătorul direcției de specialitate care propune 

organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant; 

e) locul de desfășurare a concursului. 

 

ART. 3 

Dosarul de concurs 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General/Directorului Sucursalei 

regionale/Directorului Sucursalei, după caz; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea 

condiţiilor minime de încadrare specifice ale postului prevăzute în „Lista Funcțiilor”, anexă la 

Contractul Colectiv de Muncă; 

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (numai pentru persoanele din afara 

sistemului poștal); 

e) curriculum vitae; 

f) datele de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) la care i se vor comunica data, ora și 

locul de desfășurare a concursului. 

(2) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

(3) Dosarul de concurs va fi transmis compartimentului de Resurse Umane în a cărui evidență se 

află postul scos la concurs, în vederea verificării pentru validarea participării la concurs. 

 

ART. 4 

Anunțul de recrutare 

(1) Anunțul de recrutare va fi întocmit de compartimentul Resurse Umane în a cărui evidență se 

află postul scos la concurs și va fi semnat de Directorul General/Directorul sucursalei 

regionale/Directorul sucursalei, după caz. 

(2) Anunţul de recrutare se afişează obligatoriu la sediul locului de muncă unde este postul 

pentru care se concurează și pe pagina de internet a Companiei Naționale Poșta Română S.A.. 

(3) Anunţul va conţine în mod obligatoriu: 

- elementele de identificare (denumirea postului și structura organizatorică din care face parte); 

- descrierea postului (principalele atribuții/responsabilități);  

- specificațiile postului (studiile și calificările necesare, experiența anterioară, competențele, în 

special cele esențiale, atât profesionale cât și comportamentale); 

- probele de concurs și media minimă obligatorie; 

- procedura de înscriere (documente necesare, loc de depunere a documentelor, canal de 

comunicare: poștă, e-mail, fax, sediul locului de muncă, persoană de contact); 

- procedura de contestare (termen de depunere/soluționare, loc de depunere, etc) tematică și 

bibliografie, după caz. 

 

ART. 5 

Stabilirea datei de desfășurare a concursului, constituirea și atribuțiile comisiilor de concurs şi de 

soluţionare a contestaţiilor  

(1) Concursul se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care se 

înregistrează cel puțin o cerere de participare. Data efectivă a concursului se stabilește, de 

comun acord, de către șeful locului de muncă în a cărui structură se află postul și reprezentantul 

SLPR, fără a depăși termenul de 5 zile lucrătoare menționat anterior. 

(2) Decizia privind desfășurarea concursului va conține următoarele elemente: 

- data, ora și locul de desfășurare a concursului; 

- postul/posturile scoase la concurs; 

- probele de concurs; 

- componența comisiei de concurs 

- componeneța comisiei de soluționare a contestațiilor. 

(3) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu 

excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului 

pentru care se organizează concursul. 



(4) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în 

componenţa lor câte 2 membri din partea CNPR, precum și câte 1 membru desemnat de SLPR. 

Din comisia de concurs unul din membri desemnați de către CNPR va fi șeful locului de muncă 

sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul de drept. 

(5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 

asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane, acestea 

neavând calitatea de membri ai comisiilor mențíonate mai sus. 

(6) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi 

este numit prin actul prevăzut la alin. (2). 

(7) Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să îndeplinească cel puțin condițiile minime prevăzute în Anexa nr. 7 la CCM de ocupare 

postului pentru care se organizează concursul; 

b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. 

(8) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată 

nu a fost radiată, conform legii. 

(9) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

(10) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: 

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale 

sale ori ale soţului/soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu 

un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează 

concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi. 

(11) Situaţiile prevăzute la art. 5 al. 8, 9 şi 10 se sesizează în scris Directorului 

General/Directorului sucursalei regionale/Directorului sucursalei, după caz, de către persoana în 

cauză, de oricare dintre candidaţi, ori de către oricare altă persoană interesată, în orice moment 

al organizării şi desfăşurării concursului. 

(12) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să 

informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii 

dintre cele prevăzute la art. 5 al. 8, 9 şi 10. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea 

vreunei decizii cu privire la concurs. 

(13) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 5 al. 8, 9 şi 10 actul 

administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a contestaţiilor se 

modifică în mod corespunzător, în termen de o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea 

persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile 

prevăzute la art. 7. 

(14) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 al. 8, 9 şi 10 se constată ulterior 

desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se 

recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict 

de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin doi membri ai comisiei de 

concurs.  

(15) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin doi membri ai comisiei 

de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia. 

(16) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: 

a) stabileşte subiectele pentru proba scrisă și pentru proba de operare PC; 

b) stabileşte planul probei practice pe baza criteriilor de evaluare stabilite la art. 6 alineatul (14) 

litera b; 

c) realizează interviul pe baza competențelor stabilite în anunțul de recrutare; 

d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul; 

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; 

f) semnează procesele verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, 

precum şi raportul final al concursului. 

(17) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 

a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la 

notarea probei scrise și a probei de operare PC; 

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.  



(18) Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii 

principale: 

a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile; 

b) anunță pe fiecare candidat cu privire la data, ora și locul desfășurării concursului; 

c) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei; 

d) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, 

respectiv procesle verbale ale probelor şi raportul final concursului; 

e) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele 

eventualelor contestaţii; 

f) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. 

 

ART. 6 

Probe de concurs, medii minime de admitere, desfășurarea concursului 

(1) Secţiunea I A Exploatare Poştală 

a) agent poştal, factor poştal (distribuitor rural/urban, circumscripţie rural, prelucrător), agent 

curier, cartator (cartare preliminară/detaliată), numărător, mânuitor de valori, agent transport 

valori, oficiant prelucrător, oficiant rural la oficiu poștal neinformatizat; Probă de concurs: 

INTERVIU 

Media minima de admitere: 6 

b) oficiant (rural/urban) la oficiu poștal informatizat; 

Probe de concurs: PROBĂ OPERARE PC (pondere în media finală: 10%) + INTERVIU (pondere în 

media finală: 90%) 

Media minimă de admitere: 6 

c) casier (depozit de timbre oficiu poştal urban, oficiu poştal rural, oficiu poştal urban, central), 

declarant vamal; 

Probe de concurs: PROBĂ OPERARE PC (pondere în media finală: 10%) + PROBĂ SCRISĂ 

(pondere în media finală: 50%) + INTERVIU (pondere în media finală: 40%)  

Media minimă de admitere: 6 

d) oficiant superior, oficiant superior responsabil punct tranzit (A,B,C), șef schimb, diriginte; 

Probe de concurs: PROBĂ OPERARE PC (pondere în media finală: 10%) + PROBĂ SCRISĂ 

(pondere în media finală: 50%) + INTERVIU (pondere în media finală: 40%) 

Media minimă de admitere: 7  

(2) Secţiunea I B Tipografie 

a) muncitor necalificat, muncitor calificat nivel I si II; 

Probe de concurs: PROBĂ PRACTICĂ (pondere în media finală: 60%) + INTERVIU (pondere în 

media finală: 40%) 

Media minimă de admitere: 6  

b) muncitor calificat specialist 

Probe de concurs: PROBĂ PRACTICĂ (pondere în media finală: 60%) + INTERVIU (pondere în 

media finală: 40%)  

Media minimă de admitere: 6 

c) șef schimb, maistru, șef atelier, șef sectie 

Probe de concurs: PROBĂ PRACTICĂ (pondere în media finală: 60%) + INTERVIU (pondere în 

media finală: 40%) 

Media minimă de admitere: 7  

(3) Secţiunea II 

Personal auxiliar 

Probe de concurs: PROBĂ PRACTICĂ (pondere în media finală: 60%) + INTERVIU (pondere în 

media finală: 40%)  

Media minimă de admitere: 6 

(4) Secţiunea III   

Personal funcţional administrativ 

Probe de concurs: PROBĂ OPERARE PC (pondere în media finală: 10%) + PROBĂ SCRISĂ 

(pondere în media finală: 50%) + INTERVIU (pondere în media finală: 40%)  

Media minimă de admitere: 7 

(5) Ordinea probelor de concurs este obligatorie.  

(6) Personal din Administrația Centrală 

Probe de concurs: conform prevederilor art. 1(4) din prezentul Regulament. 



(7) Înainte de începerea fiecărei probe se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 

îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii 

candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de 

identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului 

nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii de 

identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi. Situația prezenței 

candidaților se consemnează în formularul prevăzut în Anexa nr. 2a la Contractul Colectiv de 

Muncă. 

(8) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 

concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii 

comisiei de concurs. 

(9) După începerea comunicării subiectelor, de către președintele comisiei, este interzis accesul 

candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, 

precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs. 

(10) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a 

formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă 

deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace 

de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestei dispoziţii atrage eliminarea candidatului din 

proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestei dispoziţii, elimină 

candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în 

procesul-verbal al probei. 

(11) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de 

comisia concursului, purtând semnăturile tuturor membrilor acesteia pe fiecare filă. Prima filă, 

după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele 

înscrise să nu poată fi identificate, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru 

postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării. 

(12) Proba de operare PC constă în verificarea abilităților candidaților privind utilizarea 

computerului, subiectele realizându-se în concordanță cu nivelul și specificul postului pentru care 

se organizează concursul. Comisia de concurs stabileşte şi alcătuieşte subiectele pentru proba de 

operare PC în ziua în care se desfăşoară această probă. 

(13) 

a) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.  

b) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se 

organizează concursul. 

c) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii 

de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în 

concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul. Pentru 

candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu 

excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii.  

d) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte subiectele pentru proba scrisă, în ziua 

în care se desfăşoară proba scrisă. 

e) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor 

propuse. 

f) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică 

candidaților odată cu subiectele. 

g) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi 

complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. 

h) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul- 

grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise. 

i) Rezultatele la proba scrisă vor fi consemnate în procesul verbal al probei, întocmit de 

secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii. 

(14) 

a) Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în 

vederea ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează. 

b) Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, în ziua 

desfășurării acestei probe, care va include următoarele criterii de evaluare: 

 capacitatea de adaptare; 

 capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

 îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 

 capacitatea de comunicare; 

 capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 



În vederea testării pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare.  

c) Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în procesul 

verbal al probei, întocmit de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii 

acestei comisii şi de candidat.  

(15) 

a) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba 

interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau 

proba practică, după caz. 

b) Interviul se realizează pe baza fișelor de competențe necesare postului.  

Principalele criterii de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

 abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 

 capacitatea de analiză şi sinteză; 

 motivaţia candidatului; 

 comportamentul în situaţiile de criză; 

 iniţiativă şi creativitate. 

Pentru posturile care au în atribuții activități de conducere/coordonare interviul include şi 

elemente referitoare la: 

 capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 

 exercitarea controlului decizional; 

 capacitatea managerială. 

c) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa 

întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea 

materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. 

d) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în scris în procesul verbal al probei, 

întocmit de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat. 

 

ART. 7 

Notarea probelor și comunicarea rezultatelor 

(1) Notarea probelor se va face de la 1 la 10 pe fișe de evaluare; acestea vor fi completate de 

fiecare membru al comisiei de concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea 

fiecărei probe. 

(2) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru 

ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate. 

(3) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu 

excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar 

vacant. 

(4) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se 

anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie pe lucrare, aceasta 

consemnându-se în procesul-verbal al probei. 

(5) În cazurile în care sunt prevăzute mai multe probe de concurs candidații trebuie să obțină 

minim media 5 la fiecare probă; în caz contrar candidații sunt eliminați din concurs. 

(6) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de 

membrii comisiei de concurs, notele se reevaluează de către toţi membrii acesteia. Procedura 

reevaluării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între 

notele acordate de membrii comisiei de concurs. 

(7) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării. Lucrările scrise se desigilează după 

acordarea notelor finale. 

(8) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant 

candidatul care a obţinut cea mai mare notă dintre toți candidaţii care au concurat pentru acelaşi 

post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut nota minimă necesară. 

(9) La medii finale egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în 

urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. 

(10) Rezultatele finale se consemnează în raportul final al concursului, se semnează de 

președintele comisiei de concurs și vor fi comunicate prin afişare la sediul CNPR unde care s-a 

desfășurat concursul şi pe pagina de internet a CNPR, în termen de maximum două zile 

lucrătoare de la data finalizării concursului. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se 

face prin specificarea punctajului pe fiecare probă, a punctajului final pentru fiecare candidat, 

precum şi a menţiunii «admis» sau «respins». 

 

ART. 8 

Soluţionarea contestaţiilor 



(1) După afişarea rezultatelor finale obţinute, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în 

termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest 

drept. 

(2) Se pot contesta numai notele obținute la probele scrise și la probele de operare PC. 

(3) Candidații își pot revedea lucrarea scrisă/testul grilă, în prezența comisiei de soluționare a 

contestațiilor, în bază unei solicitări scrise. 

(4) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul companiei unde 

s-a desfășurat concursul precum şi pe pagina de internet a acesteia în termen de o zi lucrătoare 

de la expirarea termenului prevăzut pentru depunerea contestațiilor. 

 

ART. 9 

Suspendarea, amânarea, reluarea sau anularea unui concurs se aprobă de către Directorul 

General/Directorul sucursalei regionale/Directorul sucursalei, după caz. 

 

ART. 10 

Prezentarea la post 

(1) Candidaţii declaraţi admişi la concursurile de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant sunt obligaţi să se prezinte la compartimentul de resurse umane în a cărui evidență se 

află postul pentru care s-a organizat concursul, în vederea inițierii formalităților de angajare, în 

termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale sau de la comunicarea 

rezultatelor la contestațiile depuse, după caz.  

(2) Activitatea candidaților admiși, prevăzuți la al. (1) va începe în termen cel mult 15 zile 

lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale sau de la comunicarea rezultatelor la contestațiile 

depuse, după caz. 

(3) Prevederile al. (1) și al. (2) se aplică în mod corespunzător și în situațiile de promovare, 

schimbarea funcției și/sau a locului de muncă. 

(4) În cazul nerespectării termenului stabilit la al. (1), respectiv al. (2), din motive care țin de 

persoana candidatului, postul poate fi ocupat de candidatul care a obţinut nota finală imediat 

inferioară, cu condiţia ca acesta să fi obţinut cel puțin media minimă de admitere prevăzută la art. 6 

al 1-4 și 6 din prezentul regulament. Hotărârea privind ocuparea postului în condițiile de mai sus, 

va fi luată de Directorul General/Directorul sucursalei regionale/Directorul sucursalei, după caz, 

prin consultare cu SLPR. 

 

Art. 11 

Candidații care au concurat pentru un post prevăzut în Anexa nr. 7 la CCM 2020-2022 - 

Secţiunile I şi II și au obţinut rezultate superioare sau egale cu media minimă stabilită, pot 

ocupa aceeaşi funcţie pentru care au concurat, în termen de 6 luni de la data publicării 

rezultatelor concursului. Hotărârea privind ocuparea postului va fi luată de Directorul 

General/Directorul sucursalei regionale/Directorul sucursalei, după caz, prin consultare cu SLPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 2a la CCM 2020-2022 
 

LISTA NOMINALĂ A CONCURENȚILOR PREZENȚI LA CONCURSUL PENTRU POSTUL 

DE   .......................................………  
DESFĂȘURAT ÎN DATA/ PERIOADA …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume 

concurent 

CNP 

concurent 

Semnătura concurent / data desfășurării probei 

Cod 
Con- 
curent 

Proba operare 
PC/Proba 
practică 

Proba scrisă Interviu 

       

       

       

       

 

Comisia de concurs 
 

Nume și prenume Semnătura 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA nr. 3a la CCM 2020-2022 
 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

Nr. …………….../……….……….. 

 

A. Părţile contractului 

Angajator – Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., cu sediul în 

......................................................................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

din .................. sub nr. J/..................... CUI nr. ............................. telefon ....................... 

având obiect principal de activitate cod CAEN ......................., reprezentată legal prin Director 

General ...................................................... împuternicit prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. .............................., denumită în cele ce urmează "angajatorul", pe de o parte 

sau, dupa caz, 

Angajator  – Compania Naţională Poşta Română SA București Sucursala....../C.N.Poşta Română 

S.A.-Sucursala...... cu sediul în ......................................................................, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului din .................. sub nr. J/..................... CUI nr. 

............................. telefon ....................... având obiect principal de activitate cod CAEN 

......................., reprezentată legal prin Director Sucursală..../Director Sucursală Regională 

..................................., împuternicit prin Decizia nr......a Directorului General C.N."Poşta 

Română"S.A., privind numirea în funcţie, denumită în cele ce urmează "angajatorul", pe de o 

parte 

si 

Salariatul/salariata ………………...................................................................................... 

domiciliat/domiciliată în localitatea ……………………..............., str. ......................................... nr. 

.............., bl ........ sc.........., ap........., judeţul/sectorul ..............................., 

posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .......... nr. ..........................., eliberat de 

......................................., la data de .............................., cod numeric personal 

.............................................., denumit/denumită în cele ce urmează “salariatul”, pe de altă 

parte,  

au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora au 

convenit: 

 

B. Obiectul contractului: prestarea muncii în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. 

 

C. Durata contractului: 

a. nedeterminată, salariatul urmând să înceapă activitatea de la data de ......................; 

b. determinată, de .......... luni, pe perioada cuprinsă între data de ...................... şi data de 

.......……..………..…..….., începând cu data de ...................... pe perioada suspendării contractului 

individual de muncă al titularului de post …………………………………………………….. conform art. 83(1) 

din Codul Muncii. 

 

D. Locul de muncă: 

Activitatea se desfăşoară la sediul …...............................…………………………………………………………. 

 

E. Felul muncii 

Funcţia (meseria) ..........................................., cod ............... conform Clasificării Ocupaţiilor 

din România. 

 

F. Atribuţiile postului 

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. 

 

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului 

a) Pentru posturile de execuție: 

- cunoștințele și experiența 

- complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților 

- contacte și comunicare 

- gradul de realizare a atribuțiilor  

b) Pentru posturi de conducere: 

- cunoștințele și experiența 



- complexitatea, creativitatea și diversitatea activităților 

- judecata și impactul deciziilor 

- influența, coordonarea și supervizarea 

- contacte și comunicare 

- gradul de realizare a atribuțiilor 

 

G. Condiţii de muncă 

Activitatea prestată se desfaşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

H. Durata muncii 

1. Normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .........ore/zi , ...........ore/săptămână. 

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …................. (ore zi/ore 

noapte/inegal). 

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/ contractului colectiv 

de muncă aplicabil. 

2. O fracţiune de normă de .................ore/zi, ...............ore/săptămână. 

a. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: de la ora ........ la ora .......….. 

(ore zi/ore noapte/inegal). 

b. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de 

muncă aplicabil. 

c. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte 

lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor 

acestora. 

 

I. Concediul 

Durata concediului anual de odihnă se stabilește conform prevederilor art. 81 și art. 82 din CCM. 

De asemenea, salariatul beneficiază de un concediu suplimentar de …....... zile lucrătoare, în 

condițiile legii. 

 

J. Salarizarea 

1. Salariul de bază lunar brut este de .................. lei, corespunzător clasei de salarizare …….. 

2. Alte elemente constitutive : 

a. Indemnizație de conducere ………… 

b. Sporuri: 

    b.1. Spor pentru orele lucrate în zilele libere (sâmbăta și duminica), şi în zilele de   sărbători 

legale în cadrul timpului normal de lucru: 50% din salariul de bază  corespunzător orelor 

lucrate în aceste zile. 

    b.2. Spor pentru orele suplimentare care nu au fost compensate corespunzător cu ore     libere 

plătite: 100% din salariul de bază. 

    b.3. Spor pentru orele lucrate în timpul nopții: 25% din salariul de bază corespunzător 

 orelor lucrate în timpul nopţii, dacă reprezintă cel puţin 3 ore din programul normal de 

 lucru. 

    b.4. Spor pentru exercitarea atribuţiunilor aferente unui alt post sau funcţie. 

  b.5. Spor pentru tractarea unei remorci: 50% din salariul de bază corespunzător orelor 

 lucrate, se acordă șoferilor pentru timpul lucrat pe autovehicul care tractează o 

 remorcă. 

    b.6. Spor de loialitate se acordă lunar, salariaţilor, pentru vechime totală în sistemul poştal, 

conform dispoziţiilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare. 

c. Indemnizație lunară acordată salariaților care lucrează în program zilnic fracționat. 

 

De asemenea, salariatul mai beneficiază, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, şi de 

următoarele drepturi băneşti: 

a. compensaţii, cheltuieli pentru întreţinere: 

 a.1. cal, cariolă  

 a.2. bicicletă 

b. remiză 

3. Orele suplimentare prestate în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, se vor 

compensa prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile după efectuarea acestora, iar în cazul în 

care aceasta nu va fi posibil, se va acorda un spor prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă. 

4. Plata salariilor se face lunar, într-o singură tranșă, în data de ................ . 



5. Trecerea la o clasă superioară în cadrul aceleaşi funcţii se va face pe baza rezultatelor unei 

testări profesionale, la care nota minimă va fi 6. Programarea, procedura de testare, precum şi 

testele sunt elaborate de către CNPR şi conţin cunoştinţe teoretice de specialitate şi/sau probe 

practice, după caz, specifice activităţii desfăşurate în funcţia respectivă. 

6. Tichete de masă cu valoarea nominală de …….. lei/zi. Numărul de tichete de masă va fi egal cu 

numărul de zile în care salariatul este prezent la lucru în unitate, începând cu data de 

……………............…. . 

 

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă 

a. echipament individual de protecţie: conform contractului colectiv de muncă aplicabil.  

b. materiale igienico-sanitare: conform contractului colectiv de muncă aplicabil. 

c. alimente de protecţie: conform contractului colectiv de muncă aplicabil. 

d. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: conform contractului colectiv 

de muncă aplicabil. 

 

L. Alte clauze 

a. perioada de probă este de .......... zile calendaristice / lucrătoare. 

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de munca poate înceta numai 

printr-o notificare scrisă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi. 

b. perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii şi Contractului Colectiv de Muncă. 

c. perioada de preaviz în cazul demisiei este de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de 

execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere, 

conform Legii nr. 53/ 2003 - Codul muncii şi Contractului Colectiv de Muncă. 

 

M. Drepturi si obligaţii generale ale părţilor 

1. Salariatul are în principal următoarele drepturi: 

a. dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c. dreptul la concediul de odihnă anual; 

d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

f. dreptul la acces la formare profesională. 

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. obligaţia de a fi prezent la locul de muncă pe toată durata programului de lucru stabilit prin 

contractul individual de muncă, de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 

atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

b. să respecte prevederile contractului colectiv de muncă ale Regulamentului Intern, normele de 

protecţie a muncii, masurile de sanatate și securitate a muncii în unitate; 

c. obligația de a efectua anual controlul medical periodic conform Legii 319/2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi a legilor speciale în vigoare în domeniul medicinii muncii; 

d. să respecte regulile disciplinare şi de comportament stabilite în Regulamentul Intern; 

e. să răspundă material, civil, suportând totodată consecinţele răspunderii penale, după caz, 

pentru pagubele aduse angajatorului ca urmare a nerealizării sau realizării defectuoase a 

atribuţiilor de serviciu şi pentru nerespectarea celorlalte condiţii stipulate în prezentul contract; 

f. să îndeplinească şi alte obligaţii specifice locului de muncă; 

g. pentru agenţii poştali rurali obligaţiile specifice sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din CIM; 

h. pentru factorii poştali de circumscripţie rurală obligaţiile specifice sunt prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din CIM. 

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

a. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 

b. să execute controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

c. să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, Contractului Colectiv de Muncă aplicabil şi Regulamentului intern. 

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. să achite contribuţiile de asigurări sociale; 

b. să ia măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii salariului; 

c. să respecte şi să îndeplinească prevederile Contractului Colectiv de Muncă; 

d. în cazul încetării contractului individual de muncă să-i plătească salariatului toate drepturile 

băneşti la zi, cuvenite potrivit Contractului Colectiv de Munca şi legii; 



e. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din 

Contractul Colectiv de Muncă aplicabil şi din lege; 

f. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 

de muncă și condiţiile corespunzătoare de muncă; 

g. să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor 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 salariatului. 

j. sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat. 

N. Secretul de serviciu şi confidenţialitatea 

a. Constituie secret de serviciu informaţiile care poartă în antet nivelul de secretizare 

corespunzător şi a căror divulgare este de natură să determine prejudicii angajatorului. Aceste 

informaţii vor fi utilizate de salariat numai în condiţiile stabilite în Regulamentul Intern. 

b. Toate materialele folosite de salariat în vederea executării prezentului contract, indiferent de 

natura lor (documente, acte, formulare, scrisori, fotocopii, note, dosare, fişiere, benzi ori discuri 

magnetice, discuri computer), conţinând informaţii privind activitatea angajatorului sau privind 

persoanele fizice sau juridice contactate de acesta, se păstrează la sediul angajatorului (punctul 

de lucru - locul muncii). Toate aceste materiale sunt proprietatea angajatorului şi nu pot fi 

utilizate, copiate, multiplicate sau transmise de salariat terţilor, fără aprobarea conducerii 

angajatorului. 

c. Pentru situațiile în care, prin natura activităţii desfăşurate, potrivit prevederilor Regulamentului 

Intern şi cu aprobarea conducerii angajatorului, salariatul va transporta materiale conţinând 

informaţii confidenţiale sau secrete de serviciu în afara sediului/punctului de lucru al 

angajatorului, salariatul este pe deplin responsabil de asigurarea protecţiei informaţiilor. 

d. În momentul în care salariatul anunţă încetarea prezentului contract din iniţiativa sa, precum şi 

în orice alt moment la solicitarea conducerii angajatorului, salariatul va preda conducerii acesteia, 

pe bază de proces verbal, toate bunurile încredinţate, precum şi toate materialele, indiferent de 

natura lor care conţin informaţii privind activitatea angajatorului. 

e. Pe durata prezentului contract individual de muncă, cât şi după încetarea acestuia, salariatul se 

obligă să nu transmită date sau informaţii de care a luat la cunoştinţă în timpul executării 

contractului, potrivit dispoziţiilor din Regulamentul Intern. 

f. În cazul în care se constată un caz de violare a prevederilor prezentului contract privind 

secretul de serviciu şi confidenţialitatea, salariatul poate fi sancţionat potrivit prevederilor Codului 

Muncii, ale Regulamentului Intern precum şi prin hotărârea instanţei competente, cu plata către 

angajator de daune interese. 

 

 

O. Alte prevederi 

În cazul în care salariatul este trimis de angajator să urmeze un curs de calificare indiferent de 

durata acestuia, părţile prezentului contract vor încheia un act adiţional. 

Dacă salariatul va beneficia de un curs sau stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile 

acesta nu poate avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de trei ani de 

la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională. 

Nerespectarea de către salariat a prevederilor prezentului articol obligă pe acesta la suportarea 

tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu timpul rămas 

nelucrat. 

 

P. Dispoziţii finale 

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii şi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil încheiat la nivelul C.N. 

“Poşta Română” S.A.. 

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de 

muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale. 

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

R. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă 

material şi teritorial, potrivit legii. 

 

Compania Naţională 



“Poşta Română” – S.A. 

  DIRECTOR GENERAL,                                                              Salariat, 

sau 

 Compania Naţională 

 Poşta Română SA Bucureşti 

 Sucursala................... 

sau 

 C.N. Poşta Română S.A-Sucursala....... 

DIRECTOR SUCURSALĂ.../ DIRECTOR SUCURSALĂ REGIONALĂ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 3b la CCM 2020-2022 
 

Nr. marcă: ................ 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ..................... 

la Contractul Individual de Muncă nr. 

 

Încheiat între: 

 

 Compania Naţională "Poşta Română" S.A., cu sediul in Bucureşti, reprezentată prin 

Director General ……………………………………………, împuternicit prin Hotărârea nr. ……………………… a 

Consiliului de Administraţie al C.N. Poşta Română S.A., în calitate de angajator, pe de o parte,  

sau, dupa caz, 

  Compania Naţională Poşta Română SA Bucureşti Sucursala....../ C.N.Poşta 

Română S.A.-Sucursala.........., cu sediul in .............., reprezentată prin Director 

Sucursală...../Director Sucursală Regională .........., împuternicit prin Decizia nr......a Directorului 

General C.N."Poşta Română"S.A., privind numirea în funcţie, în calitate de angajator, pe de o 

parte,  

şi 

 Salariat/Salariata ..............................................., CNP ............................, în 

calitate de salariat, pe de altă parte, 

 În baza prevederilor din Contractul Individual de Muncă coroborat cu dispoziţiile Codului 

Muncii, Contractului Colectiv de Muncă, ale Regulamentului Intern, s-a încheiat prezentul act 

adiţional prin care părţile au convenit modificarea următoarelor elemente ale Contractului 

Individual de Muncă, începând cu data de ……………………………, după cum urmează: 

 

Art. 1              ……………………………………………… 

 

Art. 2              …………………………………………….. 

 

 

C.N.”Poşta Română” S.A. 

prin: 

Director General,                                                                   Salariat/Salariată, 

 

sau,  

Compania Naţională Poşta Română SA Bucureşti 

Sucursala.... 

sau 

C.N. Poşta Română S.A-Sucursala....                         

prin 

Director Sucursală..../Director Sucursală Regională...., 

 

Am luat la cunoştinţă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 4a la CCM 2020-2022 

 

NORMATIV 

pentru acordarea materialelor igienico-sanitare salariaţilor din 
C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A. care lucrează cu factori nocivi 

 

Nr. 

crt. 

 
Funcţia 

Material 

igienico - sanitar 

 
Periodicitate 

 

 

1 

 

 

Electrostivuitorist 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

2 

 

 

Fochist 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

3 

 

 

Instalator 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

4 

 

 

Zidar 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

5 

 

 

Zugrav 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

6 

 

 

Mecanic auto 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

7 

 

 

Lăcătuş mecanic 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

8 

 

 

Tâmplar 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 

 

9 

 

 

Electrician 

săpun 200g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 

periuţă anual 
 
 

10 

 
 

Şofer 

săpun 100g lunar 

detergent pastă 150g anual 

prosop anual 



 

 
 
11 

 
Muncitor necalificat 

săpun 100g lunar 

prosop anual 
 
12 

 
Primitor - distribuitor 

săpun 100g lunar 

prosop anual 
 
13 

 
Şef depozit 

săpun 100g lunar 

prosop anual 
 
14 

 
Magaziner 

săpun 100g lunar 

prosop anual 
 
15 

 
Liftier 

săpun 100g lunar 

prosop anual 
 
16 

 
Telefonist 

săpun 100g lunar 

prosop anual 
 
17 

 
Diriginte care cumulează funcţia de casier 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
18 

 
Casier 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
19 

 
Numărător 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
20 

 
Factor poştal 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
21 

 
Mânuitor valori 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
22 

 
Agent transport valori 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
23 

 
Cartator 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
24 

 
Agent poştal 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
25 

 
Agent curier 

săpun 150g lunar 

prosop anual 
 
26 

 
Oficiant 

săpun 100g trimestrial 

prosop anual 
 
27 

Oficiant de la cabinele de prezentare şi 

cabinele de încărcare lichidare 

săpun 100g x 2 trimestrial 

prosop anual 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA nr. 4b la CCM 2020-2022 
 

NORMATIV 
de acordare a echipamentului individual de protecție 

și a materialelor igienico-sanitare la Sucursala Fabrica de Timbre 
 

Nr 
crt. 

Meseria Echipament 
protectie 

Materiale 
igienico–sanitare 

1 - Fotoreproducator pe 
sistem computerizat 

Salopetă doc sau halat doc 300 g săpun- lunar 

1 prosop- anual 

100 g unguent- lunar 
1 perie unghii–anual 

2 - Legator manual Îmbrăcăminte pentru lucru „de 

securitate” (două piese sau 

combinezon) sau halat doc 

300 g săpun- lunar 
1 prosop- anual 

1 perie unghii anual 

100 g unguent- lunar 

3 - Tiparitor Manusi 
Salopeta doc sau 

pantalon cu pieptar sau halat 

doc 
boneta sau basma 

400 g săpun –lunar 

100 g unguent- lunar 
perie unghii –anual 
1 prosop –anual 

4 - Monteor Îmbrăcăminte pentru lucru „de 

securitate” (două piese sau 

combinezon) sau halat doc 

200 g săpun- lunar 

1 prosop –annual 
100 g unguent- lunar 

5 - Copist Manusi, ochelari, 
sort, cizme 
salopetă doc sau halat doc 

400 g săpun- lunar 
100 g unguent- lunar 

1 perie unghii –anual 

1 prosop –annual 

6 - Strungar pe utilaj 
tipografic 

Ochelari 

Masca praf 

Manusi 

salopetă doc sau halat doc 

400 g săpun –lunar 

1 perie unghii–anual 
1 prosop –anual 

100 g unguent- lunar 

7 - Laborant chimist Costum antiacid, sort, ochelari, 
manusi, cizme 
Salopetă doc sau halat doc 

300 g săpun –lunar 
100 g unguent- lunar 

1 perie unghii–anual 

1 prosop –anual 

8 - Primitor distribuitor 

- Gestionar 
(in ateliere si magazii) 

Salopetă doc sau halat doc 200 g săpun –lunar 

1 prosop –anual 
1 perie unghii anual 

9 - Lacatus mecanic pe 
utilaj tipografic 
- Electrician pe utilaj 
tipografic 
- Instalator 

Cizme, manusi, suba scurta 
Salopetă doc sau halat doc 

400 g săpun –lunar 
100 g unguent- lunar 

1 perie unghii–anual 

1 prosop –anual 

10 - Muncitor necalificat - 
ingrijitor 

Îmbrăcăminte pentru lucru „de 

securitate” (două piese sau 

combinezon) sau halat doc 

300 g săpun –lunar 
1 perie unghii–anual 

1 prosop- anual 
100 g unguent- lunar 

11 - Muncitor necalificat (la 
activitatea de balotat) 

Masca praf 

Salopetă doc sau halat doc 

400 g săpun –lunar 

1 perie unghii–anual 

1 prosop –anual 
100 g unguent- lunar 

12 - Maistru 
- Sef atelier 

Îmbrăcăminte pentru lucru „de 
securitate” (două piese sau 

200 g săpun- lunar 
1 prosop –anual 

 
 



 

 

 - Sef de schimb tipografie 

- Sef sectie 

combinezon) sau halat doc 100 g unguent- lunar 

13 - Magaziner 
- Sef depozit 

Suba scurta, bocanci 200 g săpun –lunar 
1 prosop –anual 

100 g unguent- lunar 

14 - Legator mecanic Salopetă doc 

Antifon sau halat doc 

300 g săpun- lunar 

1 perie unghii–anual 
1 prosop –anual 

100 g unguent- lunar 
15 - Liftier Îmbrăcăminte pentru lucru „de 

securitate” (două piese sau 

combinezon) sau halat doc 

300 g săpun –lunar 
1 prosop- anual 

16 - Casier Îmbrăcăminte pentru lucru „de 

securitate” (două piese sau 

combinezon) sau halat doc 

200 g săpun -lunar 
1 prosop –anual 

17 - Sofer Suba scurta (iarna) 

Manusi,bocanci 
Salopetă doc sau halat doc 

300 g săpun -lunar 

1 prosop –anual 

18 - Electrostivuitorist Suba scurta bocanci 

Salopetă doc sau halat doc 

300 g săpun -lunar 

1 prosop –anual 
1 perie unghii – anual 
100g unguent - lunar 

19 - Controlor calitate Îmbrăcăminte pentru lucru „de 

securitate” (două piese sau 

combinezon) sau halat doc 

100 g săpun – lunar 
1 prosop anual 

20 - Muncitor necalificat (la 

activitatea de capsat, 

plicuit, etc) 

Salopetă doc sau halat doc 200g săpun lunar 
1 prosop anual 

21 - Fochist Salopetă doc sau halat doc 200g săpun - lunar 
1 prosop - anual 

150gr. detergent pasta 

– anual 
1 perie ungii - anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXA NR. 4c la CCM 2020-2022 
 

NORMATIV CADRU DE ACORDARE A ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (GRATUIT) 
 

 
 
Nr. 

crt. 

 
 

Meseria şi 

specialitatea 

 
Denumire obiectiv, 

instal, loc de 

muncă 

 
Factori de risc ce 

apar în îndeplinirea 

sarcinilor de muncă 

Pericol de 

accidente sau 

îmbolnăvire 

profesională 

 
Sortimentul de 

EIP care se 

aprobă 

Tipul de EIP 

definit prin 

calităţile de 

protecţie 

 
Durată 

buc / 

luni 

 
 
Inventar 

individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor poştal 

distribuitor urban / 

rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribuire trimiteri 

poştale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucru în exterior, în 

condiţii de 

temperaturi ridicate, 

căldură excesivă, de 

frig, umezeală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 6 

Pantalon vara 

damă / bărbaţi 

sau fustă vară 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

Pantalon iarnă 

damă / bărbaţi 

sau fustă iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
Bluzon damă / 
bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 36 

 
Jachetă damă / 

bărbaţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 36 

 

Şapca vara 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 

Şapca iarnă 
Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

Mânuşi 

termoizolante - 

antifrig 

Bocanci din piele 

cu talpă 

antiderapantă 

 

1 / 24 

Îmbolnăviri Cizme cauciuc Impermeabil 1 / 36 
 

 
 



 

 

    datorită umidităţii *    

Pelerină sau 

costum 

impermeabil 

 

Impermeabil 

 

1 / 36 

Manta de 

ploaie 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Circulaţie pe partea 

carosabilă acolo 

unde nu există 

amenajări rutiere 

destinate circulaţiei 

acestora 

 
 

Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
 

Reflectorizant 

 
 
 

1 / 24 

 
 
 
Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

 
 
 
Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 

Iluminat insuficient, 

spaţii intunecoase 

Cădere la acelaşi 

nivel, cădere de 
la înălţime, păşire 

în gol (pe scări) 

 
 
Lanternă 

 
 
Iluminat suficient 

 
 

** 

 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
Factor poştal de 

circumscripţie rurală 

 
 
 
 
 
 
 
Distribuire trimiteri 

poştale 

 
 
 
 
 
Lucru în exterior, în 

condiţii de 

temperaturi ridicate, 

căldură excesivă, de 

frig, umezeală 

 
 
 
 
 
 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 6 

 
 
 
 
 
 

 

Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 6 

Pantalon vara 

damă / bărbaţi 

sau fustă vară 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

Pantalon iarnă 

damă / bărbaţi 

sau fustă iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
 
 



 

 

      
Bluzon damă / 

bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 36 

 

 
Jachetă damă / 

bărbaţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 36 

 

Şapca vara 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 

Şapca iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

Mânuşi 

termoizolante - 

antifrig 

Bocanci din piele 

cu talpă 

antiderapantă 

 

1 / 24 

 
 
 
 
Îmbolnăviri 
datorită umidităţii 

Cizme cauciuc 
* 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Pelerină sau 

costum 

impermeabil 

 

Impermeabil 

 

1 / 36 

Manta de 

ploaie 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Circulaţie pe partea 

carosabilă acolo 

unde nu există 

amenajări rutiere 

destinate circulaţiei 

acestora 

 
 
Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
 

Reflectorizant 

 
 
 

1 / 24 

 
 
 

Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

 
 
 

Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
 
 
 



 

    

Iluminat insuficient, 

spaţii intunecoase 

Cădere la acelaşi 
nivel, cădere de 
la înălţime, păşire 
în gol (pe scări) 

 
 
Lanternă 

 
 
Iluminat suficient 

 
 

** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agent poştal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuire trimiteri 
poştale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucru în exterior, în 

condiţii de 

temperaturi ridicate, 

căldură excesivă, de 

frig, umezeală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 6 

Pantalon vara 

damă / bărbaţi 

sau fustă vară 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

Pantalon iarnă 

damă / bărbaţi 

sau fustă iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
Bluzon damă / 
bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 36 

 
Jachetă damă / 

bărbaţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 36 

 

Şapca vara 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 

Şapca iarnă 
Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

Mânuşi 

termoizolante - 

antifrig 

Bocanci din piele 

cu talpă 

antiderapantă 

 

1 / 24 

 
 
Îmbolnăviri 
datorită umidităţii 

Cizme cauciuc 

* 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Pelerină sau 

costum 

impermeabil 

 

Impermeabil 

 

1 / 36 

 
 
 



 

 

     Manta de 
ploaie 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

 

Circulaţie pe partea 

carosabilă acolo 

unde nu există 

amenajări rutiere 

destinate circulaţiei 

acestora 

 
 
Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
 

Reflectorizant 

 
 
 

1 / 24 

 
 
 

Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

 
 
 

Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 

1 / 24 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 

1 / 24 

 

Iluminat insuficient, 
spaţii intunecoase 

Cădere la acelaşi 

nivel, cădere de 
la înălţime, păşire 
în gol (pe scări) 

 
 

Lanternă 

 
 

Iluminat suficient 

 
 

** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agent transport 
valori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulare, 

transport trimiteri 

poştale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lucru în exterior, în 

condiţii de 

temperaturi ridicate, 

căldură excesivă, de 

frig, umezeală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 6 

Pantalon vara 

damă / bărbaţi 

sau fustă vară 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

Pantalon iarnă 

damă / bărbaţi 

sau fustă iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
Bluzon damă / 

bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 36 

Jachetă damă / Rezistent la 1 / 36 
 
 
 



 

 

     bărbaţi temperatură 
scăzută 

  

 

Şapca vara 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 

Şapca iarnă 
Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

Mânuşi 

termoizolante - 

antifrig 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

Îmbolnăviri 

datorate 

umidităţii 

 
Pelerină cu 

glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 36 

Circulaţie pe partea 

carosabilă acolo 

unde nu există 

amenajări rutiere 

destinate circulaţiei 

acestora 

 
 

Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
 

Reflectorizant 

 
 
 

1 / 24 

 
 
 
Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

 
 
 
Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
 
 
 
 
5 

a) Salariaţii BSI 

(Expediţii Avion) 

Bucureşti – Unitate 

aeropoştală b) 

Mânuitor valori, 

agent transport 

valori, oficiant şi 

cartatori 

 
 
 
 

Manipulare, 

transport trimiteri 

poştale 

 

 

Lucru în exterior, în 

condiţii de 

temperaturi ridicate, 

căldură excesivă, de 

frig, umezeală 

 
 
 
 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 6 

 
 
 
 
 
Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 6 

Pantalon vara 

damă / bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

 
1 / 24 

 
 
 



 

 

     sau fustă vară ridicată   

Pantalon iarnă 

damă / bărbaţi 

sau fustă iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
Bluzon damă / 
bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 36 

 
Jachetă damă / 

bărbaţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 36 

 

Şapca vara 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 

Şapca iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
Mânuşi 

termoizolante 

Bocanci din piele 

cu talpă 

antiderapantă 

 

1 / 24 

 
 

 

Îmbolnăviri 

datorită umidităţii 

Cizme cauciuc 

* 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Pelerină sau 

costum 

impermeabil 

 

Impermeabil 

 

1 / 36 

Manta de 

ploaie 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Circulaţie pe partea 

carosabilă acolo 

unde nu există 

amenajări rutiere 

destinate circulaţiei 

acestora 

 
 
Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
 

Reflectorizant 

 
 
 

1 / 24 

Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
 
 



 

 

      
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 

 

Iluminat insuficient, 

spaţii intunecoase 

Cădere la acelaşi 
nivel, cădere de 
la înălţime, păşire 

în gol (pe scări) 

 
 
Lanternă 

 
 
Iluminat suficient 

 
 

** 

Lucru în exterior, în 

condiţii de frig, 

umezeală 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

 

Şubă 
Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

 

1/36 

Manipulare manuală 

a maselor 

Afecţiuni dorso- 

lombare 

Centură lombo 

- abdominală 

Rez. la 

manipulare 

 
** 

Expunere zilnică la 

zgomot 

 
Hipoacuzie 

 
Antifoane 

Capacitate 

fono+absorbante 

 
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salariaţii de la 

Corespondenta EMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulare, 

transport trimiteri 

poştale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucru în exterior, în 

condiţii de 

temperaturi ridicate, 

căldură excesivă, de 

frig, umezeală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 6 

Pantalon vara 

damă / bărbaţi 

sau fustă vară 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

Pantalon iarnă 

damă / bărbaţi 

sau fustă iarnă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
Bluzon damă / 
bărbaţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 36 

 
Jachetă damă / 

bărbaţi 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 36 

 

Şapca vara 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 
 
 



 

 

      

Şapca iarnă 
Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 

Mânuşi 

termoizolante - 

antifrig 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

Circulaţie pe partea 

carosabilă acolo 

unde nu există 

amenajări rutiere 

destinate circulaţiei 

acestora 

 
 
Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
 

Reflectorizant 

 
 
 

1 / 24 

 
 
 

Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

 
 
 

Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 

1 / 24 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 

1 / 24 

Manipulare manuală 

a maselor 

Afecţiuni dorso- 

lombare 

Centură lombo 

- abdominală 

Rez. la 

manipulare 

 
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

 

Cartator (###) şi 

oficiant prelucrător* 

(numai în centrele de 

tranzit care se ocupă 

de expediţii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulare trimiteri 

poştale Manipulare 

colete OP CTR 

Pt. lucru în spaţii 

neâncălzite şi/sau 

exterior (sub 10 

grade C) în perioada 

oct-martie şi/sau 

diferenţe de peste 

15 grade C pe 

traseul de circulaţie 

(între exterior şi 

interior în condiţii de 

frig) 

 
 
 
 
 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

 
 
 
 
 
 

Vestă vătuită 

 
 
 
 
 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzută 

 
 
 
 
 
 

1 / 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

 

Îmbrăcăminte de 

protecţie 

Praf, pulberi la 

transportul, 

manipularea, 

deschiderea 

 
Salopetă sau 

combinezon 

sau halat 

 
 
Rez. la uzură 

 
 
1 / 12 

 
 
 



 

    coletelor     

Manipulare manuală 
a maselor 

Afecţiuni dorso- 
lombare 

Centură lombo 
- abdominală 

Rez. la 
manipulare 

 
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 

Primitor distribuitor 

materiale şi 

manipulator 

materiale în depozit* 

 
 
 
 
 
 
 
Manipulare, 

transport 

materiale, 

Lucru în exterior, 

spaţii neîncălzite, 

frig 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Şubă scurtă Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48 
 
 
 
 
 
Individual 

 
Bocanci 

 
1 / 36 

Lucru în exterior în 

condiţii de frig, 

umezeală 

 
Îmbolnăvire 

datorită umidităţii 

 

Pelerină 

 

Impermeabil 

 

1 / 24 

Manipulare manuală 

a maselor 

 
Înţepare, tăiere 

Mânuşi 

protecţie 

Rez. la 

manipulare 

 
** 

 
 
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

Praf, pulberi la 

transportul, 

manipularea, 

deschiderea 

coletelor 

 

Salopetă sau 

combinezon 

sau halat 

 
 
 
Rez. la uzură 

 
 
 
1 / 12 

 

 
 
 

9 

 
 
 
Primitor distrib 

materiale 

 
 
 
Serviciul 

aprovizionare 

 
 
 
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

Praf, pulberi la 

transportul, 

manipularea, 

deschiderea 

coletelor, 

mărfurilor 

 
 

Salopetă sau 

combinezon 

sau halat 

 
 
 
Rezistenţă la 

uzură 

 
 
 

1 / 12 

 
 
 

Individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

 

Şofer sub şi peste 
3,5 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
Transport colete şi 

trimiteri poştale, 

marfuri. 

 
 

Lucru în exterior, 

spaţii neâncălzite, 

frig 

 
 

Suprasolicitare 

termică a 

organismului 

Şubă scurtă 
 
 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48  
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 

Capişon 1 / 48 

Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

 

1 / 36 

 
Lucru în mediu 

umed, pentru 

intemperii 

 
 
Îmbolnăvire 
datorită umidităţii 

Manta 
 

cu glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 48 

Cizme cauciuc Impermeabil 1 / 36 
 
Manipulare obiecte 
tăioase 

 

Tăiere. înţepare 

Mânuşi 

protecţie / 

palmare 

 
Rez. la 
manipulare 

 

1 / 12 

Lucru pe mijloace 

auto 

Coliziune cu 

vehicule aflate în 

Vestă 

reflectorizantă 

 
Reflectorizant 

 
1 / 24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impermeabilă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    mişcare sau bretele 
reflectorizante 

   

 

Îmbrăcăminte de 

protecţie 

Praf, pulberi la 

transportul, 

manipularea, 

coletelor 

 
Salopetă sau 

combinezon 

sau halat 

 
 
Rez. la uzură 

 
 
1 / 12 

 
 
 
 
11 

 
 

 

Şofer Administraţia 

Centrală 

 

Transport 

persoane, valori, 

presa, 

corespondenta, 

etc. 

Lucru în exterior, 

spaţii neâncălzite, 

frig 

Suprasolicitare 

termică a 

organismului 

Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistent la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 36 

 
 
 
 
Individual  

Lucru pe mijloace 
auto 

 
Coliziune cu 

vehicule aflate în 

mişcare 

Vestă 

reflectorizantă 

sau bretele 

reflectorizante 

 
 
Reflectorizant 

 
 
1 / 36 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muncitor necalificat/ 

îngrijitor* 

 
 
 
 
 
 

Asigură curăţenia 

în spatiile 

repartizate ( holuri 

, ghisee , birouri , 

etc); 

 
Lucru în exterior, 

spaţii neâncălzite, 

frig 

 
Suprasolicitarea 

termică a 

organism. 

Mânuşi 

termoizolante - 

antifrig 

 
Rez. la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 24 

 
 
 
 
 
 
 

 

Individual 

Vestă vătuită 1 / 60 
 
 
Pulberi toxice în 

atmosferă Lucru în 

medii umede Lucru 

cu substanţe toxice 

 
 
 
Iritarea epidermei 
sau mucoasei 

Bonetă sau 

basma 
Eficiente în 

reţinerea de 

pulberi 

 
1 / 24 

Şorţ cauciuc 1 / 36 

Cizme cauciuc Impermeabil 1 / 36 

Mânuşi 

protecţie 

Rezistenţă la 

uzură 

 
** 

 
Îmbrăcăminte de 
protecţie 

Praf, pulberi la 

efectuarea 

curăţeniei 

Salopetă sau 

combinezon 

sau halat 

 

Rez. la uzură 

 

1 / 12 

 
 
 
 

 

13 

 
 
 
 
 
Şef 
depozit/(magaziner)* 

 
 
 
Asigură receptia, 

depozitarea si 

redistribuirea 

coletelor poştale, a 

mărfurilor 

 
Lucru în exterior sau 

frig 

Suprasolicitare 

termică a 

organismului 

Şubă scurtă Rez. la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48  
 
 
 

 

Individual 

Căciulă cu 

apărători 

 
1 / 60 

Lucru în medii 

umede sau 

intemperii 

 
Îmbolnăvire 

datorită umidităţii 

Manta 

impermeabilă 

cu glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 12 

Manipulare sau 

transport materiale 

grele, tăioase 

 

Lovire la mâini 

Mânuşi 

protecţie / 

palmare 

 
Rezistenţă la 

penetrare 

 

1 / 48 

 
 
 



 

 

    

Îmbrăcăminte de 

protecţie 

Praf, pulberi la 

transportul, 

manipularea, 

coletelor 

 
Salopetă sau 

combinezon 

sau halat 

 
 
Rez. la uzură 

 
 
1 / 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Electrician 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asistenţă, 

reparaţii, 

întreţinerea şi 

utilizarea 

instalaţiilor 

electrice 

 
Lucru în exterior, 

spaţii neâncălzite, 

frig 

 
Suprasolicitare 

termică a 

organismului 

Costum vătuit 

sau şubă 

scurtă* 

 
Rez. la 

temperatură 

scăzută 

 

1 / 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individual 

Capişon* 1 / 48 

Atingere directă sau 

indirectă curent 

electric 

 
Pericol de 
electrocutare 

 

Cizme protecţie 

 
 
 

Electroizolante 

pentru joasă şi 

înaltă tensiune 

 

1 / 48 

Manipulare sau 

transport materiale 

grele, tăioase, 

abrazive 

 
Lipirea ob. de 

tegumente sau 

îmbrăcăminte 

 

Mânuşi 

protecţie 

 
 

** 

Proiectare corpuri 

sau particule 

 
Lovire la cap 

 
Cască protecţie 

Rezistenţă la şoc 

şi penetrare 

 
** 

 
Lucru la înălţime 

 
Cădere liberă 

Centură 

siguranţă 

 
Rez la tracţiune 

 
** 

 
Proiectare corpuri 
sau particule 

 

Lovire ochi, 

 
Ochelari 
protecţie 

Lentile rezistente 

la şoc şi 

penetraţie 

 

** 

 
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
Rezistenţă la 

uzură 

 

1 / 24 

 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
Fochist*(numai pt 

centrale pe 

motorină) 

 
 
 
 
Deserveşte 

instalaţiile de 

încălzire, 

supraveghează 

buna funcţionare a 

cazanelor 

 
 
Pentru intemperii 

 
Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

 
Pelerină 

impermeabilă 

cu glugă 

Rez. la 

temperatură 

scăzută, 

impermeabil 

 
 
1 / 60 

 
 
 
 
 
 
 
Individual 

 
Lucru în conducte 
canalizare, cazane 

 
Înţepare, tăiere 

Bocanci talpă 

lemn 

  
1 / 24 

Lovire la cap Cască protecţie Rezistenţă la şoc ** 

Proiectare corpuri 

sau particule 

 
Lovire la ochi 

Ochelari 

protecţie 

Lentile rez. la şoc 

şi penetraţie 

 
** 

Manipulare manuală 

a maselor 

 
Înţepare, tăiere 

Mânuşi 

protecţie 

Rez. la 

manipulare 

 
** 

 
 



 

 

    
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
Rezistenţă la 

uzură 

 

1 / 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalator* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrãri de reparaţii 

şi montaj de 

instalaţii sanitare, 

gaze, încãlzire 

centralã, 

alimentarea cu apã 

şi instalaţiile de 

evacuare. 

 

Temperatura 

scăzută a aerului 

Suprasolicitare 

termică a 

organismului 

Capişon Rez. la 

temperatură 

scăzută, 

1 / 48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

Vestă vătuită* 1 / 48 

Costum vătuit* 1 / 48 
 
 
Lucru în exterior 
umed 

 
 
Îmbolnăvire 
datorită umidităţii 

Scurtă 

impermeabilă 

cu glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 48 

Cizme de 

cauciuc 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Proiectare corpuri 

sau particule 

 
Lovire la cap 

 
Cască protecţie 

 
Rezistenţă la şoc 

 
** 

Proiectare corpuri 

sau particule 

 
Lovire la ochi 

Ochelari 

protecţie 

Lentile rez. la şoc 

şi penetraţie 

 
** 

Contact cu obiecte 

cu temperatură 

ridicată 

 

Lovire mâini 

 
Mânuşi 
protecţie 

 
Rezistenţă la 
uzură 

 

** 

 
Lucru la înălţime 

 
Cădere liberă 

Centură 
siguranţă 

 
Rez la tracţiune 

 
** 

Lucru cu substanţe 

periculoase 

substanţe nocive 

 

Intoxicaţii, 

 
Costum 
antiacid* 

 
Rez la agenţi 
chimici 

 

** 

 
Pulberi netoxice în 

atmosferă 

 

Iritare epidermă 
Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
Impermeabilitate 

la pulberi 

 

1 / 24 

 
 
 
 

 

17 

 
 
 
 

 

Tâmplar* 

 
 

Întreţinere şi 

reparaţii piese 

mobilier, binale, 

construire şi 

montaj uşi, 

ferestre, rafturi, 

dulapuri, etc. 

 

Temperaturi scăzute 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Vestă vătuită  
 

Rez. la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48  
 
 
 

 

Individual 

 
Costum vătuit 

 
1 / 48 

Manipulare obiecte 

tăioase, înţepătoare 

pentru picioare 

Tăiere sau 

înţepături la 

picioare 

 
Bocanci 

protecţie 

 

** 

Pulberi netoxice în 

atmosferă 

 
Protecţia capului 

 
Bonetă 

Impermeabilitate 

la pulberi 

 
** 

Proiectare corpuri Lovire ochi, Ochelari Lentile rez. la şoc ** 
 
 
 



 

   sau particule  protecţie şi penetraţie   

 
 
Manipulare obiecte 

tăioase, 

 
 
Lipirea obiectelor 

de tegumente 

Mânuşi 

protecţie / 

palmare 

 
Rezistenţă la 

uzură 

 

** 

 
Sorţ protecţie 

Rezistenţă la 

solvenţi 

 
** 

Manipulare manuală 

a maselor 

Afecţiuni dorso- 

lombare 

Centură lombo 

- abdominală 

Rez. la 

manipulare 

 
** 

 
Lucru la înălţime 

 
Cădere liberă, 

Centură 
siguranţă 

 
Rez la tracţiune 

 
** 

Zgomot peste limita 
admisă 

Hipoacuzie şi 
surditate 

 
Cască antifon 

Tip intern sau 
extern 

 
** 

 
Lucrul la organe de 
maşini 

 
Lipirea obiectelor 
de tegumente 

Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

Ajustată pe corp 

cu elastic la 

mâneci şi talie 

 

1 / 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zidar, zugrav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrări de zidărie şi 

reparaţii la 

elementele de 

zidărie ale clădirilor 

(pereţi, nişe), 

fundaţii, coşuri, 
etc. 

 

Umiditate datorată 

intemperiilor. Lucru 

în temperaturi 

scăzute 

 
Îmbolnăvire 

datorită 

suprasolicitării 

termice a 

organismului 

Scurtă 

impermeabilă 

cu glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

Costum vătuit Rez. la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48 
 
Capişon 

 
1 / 48 

Deplasare pe 

suprafeţe 

alunecoase, umede 

sau înclinate 

 

Alunecare sau 

cădere 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rez. la 

temperatură 

scăzută 

antiderapantă 

 
 
1 / 24 

 
 
 
 

Cădere obiecte de la 

înălţime Proiectare 

corpuri sau particule 

 
Lovire cap, 

 
Cască protecţie 

Rezistenţă la şoc 
şi penetraţie 

 
** 

 
Lovire ochi, 

Ochelari 

protecţie 

Lentile rez. la şoc 
 

** 

 
Lovire mâini 

Mânuşi 

protecţie 

Rezistenţă la 

uzură 

 
** 

 
Lovire picioare 

 
Jambiere 

Rezistenţă la 

uzură 

 
** 

 
Agenţi chimici 

Protejare corp 

împotriva 

 
şorţ 

Rezistenţă la 

uzură 

 
** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şi penetraţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    agenţilor chimici     
 
Lucrul la înălţime 

Cădere de la 
înălţime 

Centură 
siguranţă 

 
Rez la tracţiune 

 
** 

 
Pulberi netoxice în 

atmosferă 

 

Iritare epidermă 
Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
Impermeabilitate 

la pulberi 

 

1 / 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lăcătuş mecanic 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reparaţii şi montaj 

feronerie, căsuţe 

poştale, mobilier. 

Confecţionează şi 

montează grilaje, 

gratii, uşi metalice, 

etc. 

 
Lucru în exterior, 
temperaturi scăzute 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Vestă vătuită Rez. la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

Costum vătuit 1 / 48 

Capişon ** 

 

Lucru în mediu 

umed 

 

Îmbolnăvire 

datorită umidităţii 

Scurtă 

impermeabilă 

cu glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 24 

Cizme cauciuc Impermeabil ** 
 
 

Proiectare corpuri 

sau particule 

 
Lovire cap, 

 
Cască protecţie 

Rezistenţă la şoc 

şi penetraţie 

 
** 

 

Lovire ochi, 

 
Ochelari 

protecţie 

Lentile rezistente 

la şoc şi 

penetraţie 

 

** 

 
Lucru la înălţime 

 
Cădere liberă 

Centură 

siguranţă 

 
Rez la tracţiune 

 
** 

Manipulare obiecte 

tăioase, înţepătoare, 

abrazive 

 

Tăieri, înţepături 

mânuşi 

protecţie 

lacătuş 

 
Rezistenţă la 

sfâşiere 

 

** 

 
Pulberi netoxice în 
atmosferă 

 

Iritare epidermă 

Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
Impermeabilitate 
la pulberi 

 

1 / 12 

 
 
 
 

 

20 

 
 
 
 

 

Mecanic auto 

 
 
 
Reparaţii, reglaje la 

motoare auto, 

montează, repară 

sumbansamble şi 

piese auto 

 
Lucru în exterior, 

umezeală 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Şubă scurtă Rez. la 

temperatură 

scăzută 

1 / 48  
 
 
 

 

Individual 

 
Bocanci 

 
1 / 36 

 

Lucru în mediu 

umed 

 

Îmbolnăvire 

datorită umidităţii 

Cizme cauciuc Impermeabil  

Pelerină 

imprmeabilă cu 

glugă 

 

Impermeabil 

 

1 / 48 

Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 Salopeta sau 

combinezon 

Rezistenţă la 

uzură 

 
1 / 12 

 

 
 



 

 

     sau halat doc    

 
 
 
 
21 

 
 

 

Operator poşta 

hibridă 

  
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 

Iritare epidermă 
Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
Rezistenţă la 

uzură 

 

1 / 12 

 
 
 
 
Individual Expunere zilnică la 

zgomot 

 
Hipoacuzie 

 
Antifoane 

Capacitate 

fono+absorbante 

 
** 

Pulberi netoxice în 

atmosferă 

 
Protecţia capului 

Bonetă sau 

basma 

Impermeabilitate 

la pulberi 

 
** 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

Liftier 

 
 
 
Asigură transportul 

cu liftul pt marfuri, 

materii prime şi 

materiale, 

semifabricate, etc. 

 
 
 
 
 
Îmbrăcăminte de 
protecţie 

 
 
 
 
 

Iritare epidermă 

 
 
 
 
Salopeta sau 

combinezon 

sau halat doc 

 
 
 
 
 
Rezistenţă la 
uzură 

 
 
 
 
 

1 / 12 

 
 
 
 
 

Individual 

 
23 

 
Telefonist 

 Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 
Iritare epidermă 

 
Halat doc 

Rezistenţă la 

uzură 

 
1 / 12 

 
Individual 

 
 
 
 
 
24 

 
 
 
 
 
Dactilograf 

 
 
Culegerea, 

pntroducerea şi 

prelucrarea de date 

cu sistem 

informatic sau 
maşina de scris 

 
 
 
 

Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 
 
 
 
 
Iritare epidermă 

 
 
 
 
 
Halat doc 

 
 
 
 

Rezistenţă la 

uzură 

 
 
 
 
 
1 / 12 

 
 
 
 
 
Individual 

 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
Numărător 

 
 
Deschiderea, 

cartarea, 

cantărirea 

gropurilor. 

Numărarea 

valorilor monetare 

 
 
 
 
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 
 
 
 
 
Iritare epidermă 

 
 
 
 
 
Halat doc 

 
 
 
 
Rezistenţă la 

uzură 

 
 
 
 
 
1 / 12 

 
 
 
 
 
Individual 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
26 

 
 
 
 
 
 
 
Oficiant 

 
 
 

Prezentare, 

achitare mandate 

poştale, încasează 

şi eliberează 

numerar, primeşte 

şi eliberează colete 

poştale 

 
 
 
 
 
 

Îmbrăcăminte de 
protecţie 

 
 
 
 
 
 
 
Iritare epidermă 

 
 
 
 
 
 
 
Halat doc 

 
 
 
 
 
 

Rezistenţă la 
uzură 

 
 
 
 
 
 
 
1 / 12 

 
 
 
 
 
 
 
Individual 

 
 
 
 
 

 

27 

 
 
 
 
 

 

Diriginte 

 
 

Organizează şi 

coordonează 

activitatea de 

exploatare poştală 

din cadrul oficiului 

poştal şi a 

punctelor 

exterioare 

 
 
 
 
 
 
Îmbrăcăminte de 

protecţie 

 
 
 
 
 

 

Iritare epidermă 

 
 
 
 
 

 

Halat doc 

 
 
 
 
 
 
Rezistenţă la 

uzură 

 
 
 
 
 

 

1 / 12 

 
 
 
 
 

 

Individual 

 
 
 
 
 
 
 

 

28 

 
 
 
 
 
 
 

 

Agent curier 

 
 
 
 
 
 
 

Manipulare, 

transport trimiteri 

poştale 

 
 
 
 
 
 
 

Lucru în exterior în 

condiţii de frig, 

umezeală 

 
 
 
 
 
 
 

Suprasolicitarea 

termică a 

organismului 

Cămaşă 

mânecă scurtă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

2 / 12 

 
 
 
 
 
 
 

 

Individual 

Cămaşă 

mânecă lungă 

x 2 bucăţi 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzută 

 

2 / 12 

 
Pantaloni vară 

cu inserţii 

reflectorizante 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

Reflectorizant 

 
 
1 / 24 

 
Pantaloni iarnă 

cu inserţii 

reflectorizante 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzută, 

reflectorizant 

 
 
1 / 24 

 
 
 



  

 

      
Bluzon cu 

inserţii 

reflectorizante 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

Reflectorizant 

 
 
1 / 36 

 

Jachetă 

specială iarnă, 

cu inserţii 

reflectorizante 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzută 

Reflectorizant 

 
 
1 / 36 

 

Şapcă 
Rezistentă la 

temperatură 

ridicată 

 

1 / 24 

 
 
 
Suprafeţe 

alunecoase, 

denivelate, zăpadă, 

gheaţă 

 
 
 
Alunecare, cădere 

la acelaşi nivel, 

cădere de la mică 

înălţime 

 
Pantofi din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

ridicată, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

 
Bocanci din 

piele cu talpă 

antiderapantă 

Rezistentă la 

temperatură 

scăzute, 

antiderapant 

 
 
1 / 24 

Umiditate datorată 

intemperiilor 

Îmbolnăvire 

datorită umidităţii 

Costum 

impermeabil 

 
Impermeabil 

 
1 / 36 

Circulaţie pe partea 

carosabilă, 

deplasare cu moped, 

 

Protecţia capului 

 
Cască 

Rezistenţă la şoc 

şi penetraţie 

 
** 

Cagulă Termoizolant 1 / 24 
 
 

Proiectare corpuri 

sau particule 

Proiectare corpuri 

sau particule 

 
Mânuşi speciale 

Rezistenţă la 

uzură 

 
1 / 24 

 

Lovire ochi, 

 
Ochelari 

protecţie 

Lentile rezistente 

la şoc şi 

penetraţie 

 

** 

Cădere cu moto- 

scuterul 

Protecţia 

genunchilor 

 
Genunchieră 

Rezistenţă la şoc 

şi penetraţie 

 
** 

 
NOTĂ: NORMATIVUL CADRU REPREZINTĂ CRITERII ORIENTATIVE 
* DOTAREA CU ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PE FUNCŢII ŞI MESERII SE VA FACE ÎN FUNCŢIE DE RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ 
** ECHIPAMENTUL SE SCHIMBĂ LA DETERIORARE 
*** DURATA PE COMPONENTE: JACHETĂ IARNĂ, BLUZON - 3 ANI; ŞAPCĂ, PANTALONI, FUSTĂ - 2 ANI; CĂMAŞĂ, CRAVATĂ - 1 AN 
# SE ACORDĂ FACTORILOR POŞTALI DIN RURAL 
## SE ACORDĂ MÂNUITORILOR DE VALORI 
### SE ACORDĂ CARTATORILOR ŞI OFICIANŢILOR



  

ANEXA nr. 5 la CCM 2020-2022 

 

Indemnizații de conducere lunare acordate salariaților încadrați în funcții operative 

de exploatare poștală și funcțional-administrative 
 

- diriginte grad 6 rural: 84 lei 

- diriginte grad 5 rural: 90 lei 

- diriginte grad 4 rural: 120 lei 

- diriginte grad 3 rural: 200 lei 

- diriginte grad 6 urban: 90 lei 

- diriginte grad 5 urban: 108 lei 

- diriginte grad 4 urban: 132 lei 

- diriginte grad 3 urban: 250 lei 

- diriginte grad 2: 350 lei 

- diriginte grad IA: 450 lei 

- diriginte grad 1: 500 lei 

- diriginte grad Premium: 600 lei 

Beneficiază de indemnizaţiile lunare de conducere corespunzătoare prevederilor de mai sus şi 

salariaţii care înlocuiesc diriginţii oficiilor poştale pe o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare 

consecutive pe durata concediului de odihnă, delegării, suspendării contractului individual de 

muncă, absențelor nemotivate ale titularului, retrogradării titularului, perioadelor în care titularul 

beneficiază de zile libere plătite conform art. 90, schimbării temporare a funcţiei titularului, cât 

postul este vacant, sau când titularul beneficiază de program redus la 4 ore în temeiul art. 100.4. 

De asemenea, beneficiază de aceste indemnizații şi salariaţii care înlocuiesc reprezentanții 

S.L.P.R. (care beneficiau de indemnizații de conducere conform funcţiei) scoşi din producţie în 

conformitate cu art. 128 din CCM. 

-salariaţi care coordonează Controlul Ulterior de la Oficiul Judeţean şi Grupele Operaţionale 

de Servicii Financiare, salariaţi care coordonează compartimentele operative de la Centrul 

Regional de Tranzit Bucureşti, salariați care coordonează activitatea B.S.I., salariaţi care 

coordonează activitatea de transport, salariaţi care coordonează activitatea de întreţinere 

clădiri: 150 lei 

-salariaţi care coordonează activitatea de control ulterior de la O.P.M. Bucureşti: 264 lei 

-salariaţi care coordonează activitatea grupei operative cu activităţi de Operaţiuni Retail, 

Financiar Bancare şi de Asigurări, şef schimb, maistru: 240 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXA nr. 5a la CCM 2020-2022 
 
 

1. Indemnizații lunare de conducere acordate salariaților încadrați în funcții de conducere: 

 

- șef atelier: 530 lei. 

- şef adjunct Centru Regional de Tranzit: 600 lei. 

- director adjunct O.P.M.B., șef Centru Regional de Tranzit, șef Centru Teritorial Express: 960 lei. 

- director O.J.P. gradul 3: 960 lei. 

- director O.J.P. gradul 2: 1080 lei. 

- director O.J.P. gradul 1: 1200 lei. 

- director O.P.M.B.: 1200 lei. 

- șef birou, șef serviciu: 1440 lei. 

- șef departament sucursală: 1800 lei. 

- director sucursală: 2400 lei. 

- director adjunct sucursală regională: 2400 lei. 

- director sucursală regională: 3000 lei. 

- șef departament administrația centrală: 2640 lei. 

- contabil șef: 3000 lei. 

- director administrația centrală: 4200 lei. 

- director general adjunct: 4800 lei. 

 

2. Indemnizații lunare pentru acordarea vizei de control financiar preventiv: 1500 lei. 

 

3. Indemnizație lunară pentru calitatea de șef proiect: 2500 lei. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexa nr. 6 la CCM 2020-2022 

 

Valabilă de la 01.01.2022 

 

Clasa 

Salariul 
de 

bază  
brut 

 
Clasa 

Salariul 
de 

bază  
brut 

15 2550 
 

43 6730 

16 2609 
 

44 6989 

17 2699 
 

45 7256 

18 2792 
 

46 7536 

19 2888 
 

47 7826 

20 2989 
 

48 8129 

21 3095 
 

49 8443 

22 3203 
 

50 8770 

23 3317 
 

51 9109 

24 3434 
 

52 9463 

25 3557 
 

53 9830 

26 3684 
 

54 10212 

27 3817 
 

55 10610 

28 3955 
 

56 11023 

29 4098 

 

57 11454 

30 4248 
 

58 11900 

31 4403 
 

59 12366 

32 4564 
 

60 12850 

33 4732 
 

61 13352 

34 4810 
 

62 13876 

35 4992 
 

63 14419 

36 5180 
 

64 14986 

37 5376 
 

65 15574 

38 5580 
 

66 16186 

39 5792 

 

67 16822 

40 6013 
 

68 17484 

41 6242 
 

69 18173 

42 6481 
 

70 18888 
 

 
 
 

 

 

 

 



  

ANEXA nr. 7 la CCM 2020-2022 

 

LISTA FUNCŢIILOR 

Valabilă începând cu data de 01.01.2022 

 

 

Secţiunea I A: PERSONAL OPERATIV EXPLOATARE POŞTALĂ 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Condiţii minime de încadrare Vechime pe 

clasa de 

salarizare 

(luni) 

Clasa 

1. Agent poștal grad IV Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională agent 

poştal + 30 zile vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 16 

2. Agent poștal grad III Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională agent 

poştal + 30 zile vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 17 

3. Agent poștal grad II Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională agent 

poştal + 30 zile vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

17(medie) 

18 

4. Agent poștal grad IA Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională agent 

poştal + 30 zile vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

17(medie) 

19 

5. Agent poștal grad I Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională agent 

poştal + 30 zile vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

24 

17 

19(medie) 

20 

6. Factor poştal distribuitor 

rural 

Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională factor 

poştal + 6 luni vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

24 

17 

19(medie) 

20 

7. Factor poştal de 

circumscripţie rural 

Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională factor 

poştal + 6 luni vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

24 

17 

19(medie) 

20 

8. Factor poştal prelucrător Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională factor 

poştal + 6 luni vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

24 

17 

19(medie) 

20 

9. Factor poştal distribuitor 

urban 

Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională factor 

poştal + 6 luni vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

24 

24 

17 

19 

21(medie) 

22 



  

10. Agent curier Învăţământ obligatoriu + 

permis de conducere categoria 

„B” 

- 17 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională factor 

poştal + 6 luni vechime în 

funcţii de exploatare poştală + 

permis de conducere categoria 

„B” 

6 

24 

36 

36 

24 

24 

18 

20  

22 

24 

26(medie) 

27 

11. Cartator cartare 

preliminară 

Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională cartator 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poştală 

6 

24 

24 

17 

19(medie) 

20 

12. Cartator cartare detaliată Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională cartator 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poştală 

6 

24 

24 

24 

17 

19 

21(medie) 

22 

13. Numărător Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională 

numărător + 6 luni vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

6 

24 

24 

24 

17 

19 

21(medie) 

22 

14. Mânuitor valori Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională 

mânuitor valori + 6 luni 

vechime în funcţii de exploatare 

poştală 

6 

24 

36 

24 

24 

16  

18 

20 

22(medie) 

23 

15. Agent transport valori Învăţământ obligatoriu - 15 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională 

mânuitor valori + 6 luni 

vechime în funcţii de exploatare 

poştală 

6 

24 

36 

24 

24 

16  

18 

20 

22(medie) 

23 

16. Oficiant rural Învățământ obligatoriu - 15 

Învățământ obligatoriu + curs 

de formare profesională oficiant 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poştală  

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de formare profesională factor 

poștal + 2 ani vechime în 

funcţia de factor poștal 

6 

24 

36 

24 

24 

16  

18 

20 

22(medie) 

23 

17. Oficiant prelucrător Învățământ obligatoriu - 15 

Învățământ obligatoriu + curs 

de formare profesională oficiant 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poştală 

6 

24 

36 

24 

24 

16  

18 

20 

22(medie) 

23 

18. Oficiant urban Învățământ obligatoriu - 15 



  

Învățământ obligatoriu + curs 

de formare profesională oficiant 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poştală 

6 

24 

36 

24 

24 

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

19. Oficiant superior Liceu + curs de formare 

profesională oficiant + 4 ani 

vechime în funcţia de oficiant 

prelucrător sau 3 ani oficiant 

sau casier 

sau 

Liceu + curs de formare 

profesională oficiant + 2 ani 

vechime în funcţia de oficiant 

specialist sau 3 ani oficiant sau 

casier 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate de poştă + 3 ani 

vechime în funcţia de oficiant 

prelucrător sau 2 ani oficiant 

sau casier, sau 1 an oficiant 

specialist 

- 

24 

24 

36 

36 

24 

24 

15 

17  

19  

21 

23 

25(medie) 

26 

20. 

 

Declarant vamal Liceu - 

24 

24 

36 

36 

24 

24 

15 

17  

19  

21 

23 

25(medie) 

26 

21. Oficiant superior 

responsabil Punct de 

tranzit – A  

(pentru un număr de 

până la 15 salariaţi care 

lucrează direct în 

activitatea de tranzit) 

Liceu + curs de formare 

profesională exploatare poștală 

+ 2 ani vechime în funcţii de 

exploatare poștală 

- 

24 

24 

36 

36 

24 

24 

15 

17  

19  

21 

23 

25(medie) 

26 

22. Oficiant superior 

responsabil Punct de 

tranzit – B  

(pentru un număr de 15 – 

20 de salariaţi care 

lucrează direct în 

activitatea de tranzit) 

Liceu + curs de formare 

profesională exploatare poștală 

+ 2 ani vechime în funcţii de 

exploatare poștală 

- 

24 

24 

36 

36 

36 

24 

24 

15 

17  

19  

21  

23 

25 

27(medie) 

28 

23. Oficiant superior 

responsabil Punct de 

tranzit – C  

(pentru un număr de 

peste 20 de salariaţi care 

lucrează direct în 

activitatea de tranzit) 

Liceu + curs de formare 

profesională exploatare poștală 

+ 2 ani vechime în funcţii de 

exploatare poștală 

- 

24 

24 

36 

36 

36 

24 

24 

16 

18  

20  

22  

24 

26 

28(medie) 

29 

24. Casier Oficiu poştal rural Liceu - 15 

Liceu + curs de formare 

profesională exploatare poștală 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poștală 

6 

24 

36 

24 

24 

17  

19 

21 

23(medie) 

24 



  

25. Casier Oficiu poştal urban Liceu - 16 

Liceu + curs de formare 

profesională exploatare poștală 

+ 6 luni vechime în funcţii de 

exploatare poștală 

6 

30 

36 

24 

24 

18  

20 

22 

24(medie) 

25 

26. Casier central Liceu + curs de formare 

profesională oficiant sau casier 

+ 5 ani vechime în funcţia de 

casier 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate de poştă + 3 ani 

vechime în funcţia de casier 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

17  

19  

21 

23 

25(medie) 

26 

27. Şef schimb 

(numai la Centrul 

Regional de Tranzit 

Bucureşti, Birourile de 

schimb international și 

Centrul de Prelucrare din 

cadrul Sucursalei Fabrica 

de Timbre) 

Liceu + curs de formare 

profesională cartator, mânuitor 

valori sau oficiant + 5 ani 

vechime pe funcţii de 

exploatare poştală 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate de poştă + 2 ani 

vechime în funcţii de exploatare 

poştală 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + 1 an vechime în 

funcţii de exploatare poştală 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

17  

18 

20 

22  

24 

26 

28 

30(medie) 

31 

 

28. Diriginte gradul VI rural Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 4 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 4 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 6 luni 

vechime în sistemul poștal 

 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Diriginte gradul VI urban Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 4 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

17 

 

 

 

 

19 

 

 

 



  

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 4 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 6 luni 

vechime în sistemul poștal 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Diriginte gradul V rural Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 4 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 4 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Diriginte gradul V urban Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 4 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 4 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Diriginte gradul IV rural Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 4 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Nivel I: 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 



  

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 5 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Diriginte gradul IV urban Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 4 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 5 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Diriginte gradul III rural Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 5 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 5 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Diriginte gradul III urban Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

Nivel I: 

 

19 

 



  

licență + 5 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 5 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 1 an 

vechime în sistemul poștal 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Diriginte gradul II Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 5 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 6 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Diriginte gradul IA Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 5 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 6 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vechime în sistemul poștal   

38. Diriginte gradul I Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 5 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 6 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Diriginte gradul Premium Liceu sau studii 

superioare/universitare de 

licență + 5 ani vechime în 

sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

 

Liceu + curs de formare 

profesională diriginte + 6 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Şcoală postliceală cu 

specialitate diriginte + 3 ani 

vechime în sistemul poștal 

sau 

Studii superioare/universitare 

de licență + curs de formare 

profesională diriginte + 2 ani 

vechime în sistemul poștal 

Nivel I: 

 

 

 

 

Nivel II: 

 

 

 

 

Nivel III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTĂ:  

Calificarea pe o funcţie superioară de exploatare din Secţiunea I dă dreptul ocupării oricarei alte 

funcţii inferioare de exploatare din Secţiunea I, fără a mai fi necesare alte cursuri de formare 

profesională. 

 

Secţiunea I B: PERSONAL OPERATIV 

TIPOGRAFIE 

1. Muncitor necalificat Învăţământ obligatoriu - 

30 

15 

16 

2. Muncitor calificat 

fotoreproducător pe 

sistem computerizat 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 



  

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

3. Muncitor calificat monteor Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

4. Muncitor calificat copist Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

5. Muncitor calificat tipăritor Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

6. Muncitor calificat legător 

manual 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

7. Muncitor calificat legător 

mecanic 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

8. Muncitor calificat laborant 

chimist 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 



  

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

9. Muncitor calificat 

ştanţator 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

10. Muncitor calificat 

electrician pentru utilaje 

tipografice 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

11. Muncitor calificat lăcătuş 

mechanic pentru utilaje 

tipografice 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

12. Muncitor calificat 

strungar pentru utilaje 

tipografice 

Învăţământ obligatoriu + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Învăţământ obligatoriu + curs 

de calificare tipografică 

sau  

Liceul de poligrafie 

sau 

Şcoală profesională + 6 luni 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19 

21 

23(medie) 

24 

13. Specialist – 

fotoreproducător pe 

sistem computerizat 

Învăţământ obligatoriu/liceu + 5  

ani vechime în funcții tipografice 

sau  

Liceul de poligrafie + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Şcoală profesională + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

19 

21 

23 

25(medie) 

26 

14. Specialist – monteor Învăţământ obligatoriu/liceu + 5  

ani vechime în funcții tipografice 

sau  

Liceul de poligrafie + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Şcoală profesională + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

19 

21 

23 

25(medie) 

26 

15. Specialist – copist Învăţământ obligatoriu/liceu + 5  

ani vechime în funcții tipografice 

- 

30 

16  

18  



  

sau  

Liceul de poligrafie + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Şcoală profesională + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

36 

36 

36 

24 

24 

19 

21 

23 

25(medie) 

26 

16. Specialist – tipăritor Învăţământ obligatoriu/liceu + 5  

ani vechime în funcții tipografice 

sau  

Liceul de poligrafie + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Şcoală profesională + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

19 

21 

23 

25(medie) 

26 

17. Specialist – electrician 

pentru utilaje tipografice 

Învăţământ obligatoriu/liceu + 5  

ani vechime în funcții tipografice 

sau  

Liceul de poligrafie + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Şcoală profesională + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

19 

21 

23 

25(medie) 

26 

18. Specialist – lăcătuș 

mecanic pentru utilaje 

tipografice 

Învăţământ obligatoriu/liceu + 5  

ani vechime în funcții tipografice 

sau  

Liceul de poligrafie + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Şcoală profesională + 2 ani 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

19 

21 

23 

25(medie) 

26 

19. Şef schimb tipografie Liceu + calificare + 6 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau Şcoala de maiştrii 

sau Şcoala profesională + 3 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau Liceul de poligrafie 

sau  

Studii superioare/universitare de 

licență + 2 ani vechime în funcții 

tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

17  

18 

20 

22  

24 

26 

28 

30(medie) 

31 

 

20. Maistru tipografie Şcoală de maiştrii + 5 ani 

vechime în funcții tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

18  

20  

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

21. Şef atelier tipografie Liceu + curs calificare tipografie 

+ 10 ani vechime în funcții 

tipografice 

sau Şcoală de maiştrii + 5 ani 

vechime în funcții tipografice 

sau 

Studii superioare/universitare de 

licență + 3 ani vechime în funcții 

tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

21 

23  

25  

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

22. Şef secţie tipografie Studii superioare de scurtă - 28 



  

durată + 5 ani vechime în funcţii 

cu studii superioare 

sau  

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

3 ani vechime în funcţii cu studii 

superioare 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

30 

32 

34 

36  

38 

40 

42 

44(medie) 

45 

 

Secţiunea II: PERSONAL AUXILIAR 

1. Muncitor necalificat – 

îngrijitor 

Învăţământ obligatoriu - 

30 

15 

16 

2. Muncitor necalificat – 

manipulator materiale în 

depozit 

Învăţământ obligatoriu - 

30 

15 

16 

3. Primitor distribuitor 

materiale 

Învăţământ obligatoriu - 

30 

36 

24 

24 

15  

17 

19 

21(medie) 

22 

4. Fochist Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

24 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

5. Tâmplar Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

24 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

6. Electrician Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

24 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

7. Instalator Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

24 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

8. Zidar Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

24 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

9. Zugrav Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

24 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

10. Lăcătuş mecanic Învăţământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

- 

30 

36 

15  

17 

19 



  

Liceu de specialitate 24 

24 

24 

21 

23(medie) 

24 

11. Operator calculator Liceu - 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

15  

17  

19  

21 

23 

25(medie) 

26 

12. Analist programator 

ajutor 

Liceu + curs de specialitate - 

30 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

16  

17  

19  

21  

23 

25 

27(medie) 

28 

13. Operator poștă hibridă Liceu - 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

14. Şofer pe autovehicule 

până la 3,5 t (inclusiv) 

sarcină maximă 

autorizată 

Învăţământ obligatoriu + permis 

de conducere categoria “B” 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

15. Şofer pe autovehicule 

peste 3,5 t sarcină 

maximă autorizată 

Învăţământ obligatoriu + permis 

de conducere categoria “C” + 1 

an vechime în meseria de şofer 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

20 

22 

24(medie) 

25 

16. Şofer administraţie Învăţământ obligatoriu + permis 

de conducere categoria “B” 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

16  

18  

20 

22 

24(medie) 

25 

17. Mecanic auto Învățământ obligatoriu + 

calificare de specialitate 

sau 

Liceu de specialitate 

- 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

18. Operator F.A.Z. Liceu - 

30 

36 

36 

24 

24 

15  

17 

19 

21 

23(medie) 

24 

 

Secţiunea III: PERSONAL FUNCŢIONAL ADMINISTRATIV 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Condiţii minime de încadrare Vechime pe 

clasa de 

salarizare 

(luni) 

Clasa 

 



  

1. Funcţionar administrativ Liceu + 2 ani vechime în funcţii 

administrative sau de exploatare 

poştală 

* Pentru activitatea de 

securitate acces: Învățământ 

obligatoriu 

- 

30 

24 

24 

24 

15  

16 

18 

20(medie) 

21 

2. Secretar Liceu - 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

15 

16 

18  

20  

22 

24 

26(medie) 

27 

3. Magaziner Liceu + 2 ani vechime în funcţii 

economice, administrative, 

exploatare poştală sau 

tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

15 

16 

18  

20  

22 

24 

26(medie) 

27 

4. Casier – activitatea de 

bază 

Liceu + 2 ani vechime în funcţii 

economice sau administrative 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

15 

16 

18  

20  

22 

24 

26(medie) 

27 

5. Gestionar Liceu + 2 ani vechime în funcţii 

economice, administrative sau 

tipografice 

- 

30 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

15 

16 

18  

20  

22 

24 

26(medie) 

27 

6. Documentarist (M) 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Liceu + 1 an vechime în muncă - 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

7. Controlor calitate Liceu poligrafie + 5 ani funcţii în 

tipografie 

sau 

Şcoala de maiştri + 3 ani funcţii 

în tipografie 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 



  

 8. Tehnoredactor Liceu + curs de specialitate 

sau 

Liceu + 1 an funcţii de 

specialitate 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

9. Corector Liceu + curs de specialitate 

sau 

Liceu + 1 an funcţii de 

specialitate 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

10. Contabil Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

economice 

sau 

Liceu economic + 1 an vechime 

în funcţii economice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

18 

20 

22 

23 

25 

27  

29  

31 

33 

35(medie) 

36 

11. Statistician Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

economice 

sau 

Liceu economic + 1 an vechime 

în funcţii economice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

12. Merceolog Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

economice 

sau 

Liceu economic + 1 an vechime 

în funcţii economice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

13. Tehnician auto Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

tehnice sau administrative 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcţii tehnice sau 

- 

30 

36 

36 

36 

16 

17 

18 

20 

22 



  

administrative 36 

36 

36 

24 

24 

24 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

14. Tehnician utilaje Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

tehnice sau administrative 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcţii tehnice sau 

administrative 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

15. Tehnician clădiri Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

tehnice sau administrative 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcţii tehnice sau 

administrative 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

16. Tehnician programare, 

lanasare, urmărire 

producție 

Liceu + 3 ani vechime în funcţii 

tipografice sau administrative 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcţii tipografice sau 

administrative 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

16 

17 

18 

20 

22 

24  

26 

28 

30 

32(medie) 

33 

17. Șef depozit Liceu + 4 ani vechime în funcţii 

economice sau administrative 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

16 

18 

20 

22  

24  

26 

28 

30(medie) 

31 

18. Inspector protecţie civilă Liceu + 3 ani vechime în funcții 

tehnice sau administrative 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcții tehnice sau 

administrative 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

19. Inspector securitate și Liceu + 3 ani vechime în funcţii - 20 



  

sănătate în muncă tehnice sau administrative + 

curs în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcţii tehnice sau 

administrative + curs în 

domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

curs în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

20. Inspector P.S.I. Liceu + 3 ani vechime în funcții 

tehnice sau administrative 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcții tehnice sau 

administrative 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

21. Inspector documente 

secrete 

Liceu + 3 ani vechime în funcții 

tehnice sau administrative + 

aviz favorabil al O.R.N.I.S.S. 

după angajare 

sau 

Liceu tehnic + 1 an vechime în 

funcții tehnice sau 

administrative + aviz favorabil al 

O.R.N.I.S.S. după angajare 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

aviz favorabil al O.R.N.I.S.S. 

după angajare 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

22. Inspector securitate 

poștală 

Liceu + 3 ani vechime în funcții 

tehnice, administrative sau de 

exploatare poștală 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 1 

an vechime în funcții tehnice, 

administrative sau de exploatare 

poștală 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

23. Subinginer Studii superioare de scurtă 

durată (subingineri) 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

16 

18 

20 

22 

24  

26  

28 

30 

32 

34(medie) 



  

24 35 

24. Inginer Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

tehnice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

25. Inginer ecolog Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență de 

specialitate 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

specializare ecolog/protecția 

mediului 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

26. Economist Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

economice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

27. Specialist resurse umane Liceu + 2 ani funcții de 

exploatare poștală sau 

economice + curs inspector 

resurse umane/management 

resurse umane 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

curs inspector resurse 

umane/management resurse 

umane 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

28. Psiholog Studii superioare de lungă 

durată/universitate de licență de 

psihologie 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

29. Consilier juridic stagiar Studii superioare/universitare de 

licență juridice 

- 20 

30. Consilier juridic definitiv Studii superioare 

juridice/universitare de licență + 

- 

36 

21 

23 



  

înscrierea pe Tabloul profesional 

al consilierilor juridici cu 

menţiunea “definitiv” 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

31. Revizor contabil 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

economice + 2 ani funcții 

economice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

32. Revizor gestiune Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

economice + 2 ani funcții 

economice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

33. Agent vânzări Liceu + 2 ani funcții exploatare 

poștală, marketing sau vânzări 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

1 an funcţii exploatare poştală, 

marketing sau vanzari 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

34. Inspector exploatare Liceu + 5 ani funcţii exploatare 

poştală/revizor gestiune 

sau 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

3 ani funcţii exploatare poştală 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

35. Documentarist (S) 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 



  

24 

24 

24 

35 

37(medie) 

38 

36. Ofițer presă 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

2 ani experiență în domeniul 

relațiilor publice 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

20 

21 

23 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

37. Inginer de sistem pe 

echipament 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(electronică şi telecomunicaţii, 

automatică, electrotehnică, 

fizică) 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

22 

24 

26 

28 

30 

32  

34 

36 

38 

40(medie) 

41 

38. Analist programator pe 

echipament 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(electronică şi telecomunicaţii, 

automatică, electrotehnică, 

fizică, matematică-informatică, 

ASE-informatică, mecanică fină) 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

22 

24 

26 

28 

30 

32  

34 

36 

38 

40(medie) 

41 

39. Inginer de sistem în 

informatică 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(electronică şi telecomunicaţii, 

automatică, electrotehnică, 

fizică) 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

26 

28 

30 

32  

34 

36  

38 

40 

42 

44(medie) 

45 

40. Analist programator Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(electronică şi telecomunicaţii, 

automatică, electrotehnică, 

fizică, matematică-informatică, 

ASE-informatică, mecanică fină) 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

26 

28 

30 

32  

34 

36  

38 

40 

42 

44(medie) 

45 

41. Administrator reţea Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

- 

30 

26 

28 



  

(electronică şi telecomunicaţii, 

automatică, electrotehnică, 

fizică, matematică-informatică, 

ASE-informatică, mecanică fină) 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

30 

32  

34 

36  

38 

40 

42 

44(medie) 

45 

42. Administrator baze de 

date 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(automatică şi informatică 

industrială, calculatoare, 

inginerie electrică şi 

calculatoare, electronică, 

electronică aplicată, electronică 

şi telecomunicaţii, comunicaţii, 

matematică, matematică-

informatică, informatică, 

informatică economică, 

informatică aplicată, cibernetică 

şi informatică economică, 

cibernetică şi previziune 

economică, contabilitate şi 

informatică de gestiune) + 

vechime în domeniul IT & C 

minim 2 ani 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

27 

29 

31 

33 

35 

37  

39 

41 

43 

45(medie) 

46 

43. Inginer de sistem 

software 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(automatică şi informatică 

industrială, calculatoare, 

inginerie electrică şi 

calculatoare, electronică, 

electronică aplicată, electronică 

şi telecomunicaţii, comunicaţii, 

matematică, matematică-

informatică, informatică, 

informatică economică, 

informatică aplicată, cibernetică 

şi informatică economică, 

cibernetică şi previziune 

economică, contabilitate şi 

informatică de gestiune) + 

vechime în domeniul IT & C 

minim 2 ani 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

27 

29 

31 

33 

35 

37  

39 

41 

43 

45(medie) 

46 

44. Proiectant sisteme 

informatice 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(automatică şi informatică 

industrială, calculatoare, 

inginerie electrică şi 

calculatoare, electronică, 

electronică aplicată, electronică 

şi telecomunicaţii, comunicaţii, 

matematică, matematică-

informatică, informatică, 

informatică economică, 

informatică aplicată, cibernetică 

şi informatică economică, 

cibernetică şi previziune 

economică, contabilitate şi 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

27 

29 

31 

33 

35 

37  

39 

41 

43 

45(medie) 

46 



  

informatică de gestiune) + 

vechime în domeniul IT & C 

minim 2 ani 

45. Programator de sistem 

informatic  

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență 

(automatică şi informatică 

industrială, calculatoare, 

inginerie electrică şi 

calculatoare, electronică, 

electronică aplicată, electronică 

şi telecomunicaţii, comunicaţii, 

matematică, matematică-

informatică, informatică, 

informatică economică, 

informatică aplicată, cibernetică 

şi informatică economică, 

cibernetică şi previziune 

economică, contabilitate şi 

informatică de gestiune) + 

vechime în domeniul IT & C 

minim 2 ani 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

24 

24 

27 

29 

31 

33 

35 

37  

39 

41 

43 

45(medie) 

46 

46. Auditor intern 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

3 ani vechime în funcții cu studii 

superioare 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

47. Responsabil pentru 

protecția datelor cu 

caracter personal 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

3 ani vechime în sistemul poștal 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

25 

27 

29  

31 

33 

35 

37(medie) 

38 

48. Specialist proiecte 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

4 ani 

vechime în funcții de specialitate 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

29  

31 

33 

35 

37 

39 

41(medie) 

42 

49. Consilier Director General 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

5 ani în funcții cu studii 

superioare 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43(medie) 

44 

50. Expert 

(numai în Administrația 

Centrală) 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 

8 ani vechime în funcții de 

specialitate 

- 

30 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

39 

41 

43 

46 

48 

50(medie) 



  

36 51 

  

Secțiunea IV: PERSONAL DE CONDUCERE 

Nr.  

crt. 

Denumirea funcţiei Condiţii minime de încadrare Clasa 

1. Șef adjunct Centru 

Regional de Tranzit 
Studii superioare de lungă 

durată/universitatre de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

sau 

Liceu + curs calificare exploatare poştală 

+10 ani vechime în funcții de specialitate 

sau 

Şcoală postliceală de specialitate + 5 ani 

vechime în funcții de specialitate 

35 (minimă) 

45 (maximă) 

2. Șef Centru Regional de 

Tranzit 
Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

37 (minimă) 

47 (maximă) 

3. Șef Centru Teritorial 

Express 
Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

37 (minimă) 

47 (maximă) 

4. Director adjunct Oficiul 

Poștal Municipal București 
Studii superioare de lungă 

durată/universitatre de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

sau 

Liceu + curs calificare exploatare poştală 

+10 ani vechime în funcții de specialitate 

sau 

Şcoală postliceală de specialitate + 5 ani 

vechime în funcții de specialitate 

38 (minimă) 

45 (maximă) 

5. Director Oficiu Județean 

de Poștă 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

50: gradul I 

48: gradul II 

45: gradul III 

6. Director Oficiul Poștal 

Municipal București 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

51 

7. Şef birou sucursală Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

42 (minimă) 

47 (maximă) 

8. Şef serviciu sucursală Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 4 ani 

vechime în funcții de specialitate 

45 (minimă) 

50 (maximă) 

9. Şef departament 

sucursală 
Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 5 ani 

vechime în funcții cu studii superioare 

50 (minimă) 

55 (maximă) 

10. Şef birou administrația 

centrală 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 3 ani 

vechime în funcții de specialitate 

47 (minimă) 

52 (maximă) 

11. Şef serviciu administrația 

centrală 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 4 ani 

vechime în funcții de specialitate 

52 (minimă) 

55 (maximă) 

12. Şef departament 

administrația centrală 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 5 ani 

vechime în funcții cu studii superioare 

54 (minimă) 

57 (maximă) 

13. Director sucursală Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 5 ani 

vechime în funcții cu studii superioare 

57 (minimă) 

62 (maximă) 

14. Director adjunct sucursală 

regională 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 5 ani 

vechime în funcții de conducere/coordonare 

în sistemul poștal 

57 (minimă) 

62 (maximă) 



  

15. Director sucursală 

regională 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 7 ani 

vechime în funcții de conducere/coordonare 

în sistemul poștal 

60 (minimă) 

65 (maximă) 

16. Director administrația 

centrală 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 5 ani 

vechime în funcții cu studii superioare 

63 (minimă) 

68 (maximă) 

17. Director economic 

administrația centrală 

Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență economice + 5 

ani vechime în funcții cu studii superioare 

63 (minimă) 

68 (maximă) 

18. Director General Adjunct Studii superioare de lungă 

durată/universitare de licență + 5 ani 

vechime în funcții cu studii superioare 

65 (minimă) 

70 (maximă) 

Notă: Pentru funcţiile Director sucursală regională şi Director adjunct sucursală regională, 

Directorul General poate acorda derogare atât de la condiţia de vechime în funcţii de 

conducere/coordonare, cât și de la condiţia privitoare la studii, după obținerea avizului SLPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXA nr. 8 la CCM 2020-2022 
 

 

 

C.N. Poşta Română S.A. /                                                    Număr marcă: ………………….. 

 

Compania Naţională Poşta Română SA Bucureşti Sucursala.../       CNP................................... 

 

C.N.Poşta Română S.A.-Sucursala ………                                                    

Adresa: …………………………………                                                       

Nr. …………….  Data ……………… 

 

 

CONTRACT DE GARANŢIE ÎN NUMERAR 

 

1. Între C.N. „Poşta Română” S.A./Compania Naţională Poşta Română SA Bucureşti 

Sucursala...../C.N.Poşta Română S.A.-Sucursala...., reprezentată prin 

……………………………………..………… în calitate de Director General/Director Sucursală..../Director 

Sucursală Regională...... şi salariatul …………………………………………………… domiciliat în 

………………………………, posesor al actului de identitate seria …….. nr. ………………… eliberat de 

………………………………… la data de …………………………, născut în ……………………….. la data de 

………………….., prenumele tatălui …………………, al mamei …………………………, încadrat la  

…………………………………………………………, cu locul de muncă la ……………………………………..., s-a încheiat 

prezentul contract de garanţie în numerar privind încadrarea gestionarilor, constituirea de garanţii 

şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici. 

2. Subsemnatul ………………………………………….. având în vedere că îndeplinesc funcţia de 

……………………………., declar că pentru garantarea acoperirii eventualelor pagube constatate în 

gestiunea ce mi-a fost încredinţată, constitui o garanţie în numerar de …………….. lei, reprezentând 

contravaloarea a ………….. salarii de bază brute lunare. Consimt la actualizarea garanţiei ori de 

câte ori va interveni o modificare asupra salariului meu de bază brut lunar. Constituirea garanţiei 

se va face prin reţineri lunare reprezentând 1/10 din salariul meu de bază brut. 

Dacă din cauza altor reţineri, ratele în contul garanţiei în numerar nu pot fi reţinute, mă oblig a le 

depune numerar, la casieria unităţii, în ziua plăţii salariului din luna următoare. 

3. C.N. „Poşta Română” S.A./Compania Naţională Poşta Română SA Bucureşti Sucursala...../C.N. 

Poşta Română S.A.-Sucursala ………………………………………………… se obligă să consemneze la 

……………………………………………………, pe numele gestionarului, sumele depuse drept garanţie în 

numerar. 

 

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare azi …………………. în localitatea ………………………….., 

din care un exemplar i-a fost înmânat doamnei/domnului …………………………………………… . 

 

DIRECTOR GENERAL                           Consilier juridic,                           Gestionar, 

sau 

DIRECTOR SUCURSALĂ.. 

sau 

DIRECTOR SUCURSALĂ REGIONALĂ.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXA nr. 9 la CCM 2020-2022 
 

TABEL CU COTELE DE CONTRIBUŢIE CE URMEAZĂ A FI SUPORTATE DE 

CNPR PENTRU SALARIAŢII BENEFICIARI DE BILETE DE TRATAMENT 

BALNEO-CLIMATERIC ŞI ODIHNĂ 
 
 

Clasa de 
salarizare 

Cotele de contributie din 

valoarea biletelor, suportate 

de CNPR (%) 
8 – 18 50 
19 – 22 35 
23 – 28 20 
29 – 70 0 



  

ANEXA nr. 10 la CCM 2020-2022 
 

 

Nr. marcă:.................  

 

 

ACT ADIŢIONAL 

la Contractul Individual de Muncă nr. 

 

Încheiat între: 

 

 Compania Naţională "Poşta Română" S.A., cu sediul în Bucureşti, reprezentată prin 

Director General ……………………………………………, împuternicit prin Hotărârea nr. ……………………… a 

Consiliului de Administraţie al C.N. Poşta Română S.A., în calitate de angajator, pe de o parte, 

sau, dupa caz, 

  Compania Naţională Poşta Română SA Bucuresti Sucursala....../ C.N."Poşta 

Română" S.A.-Sucursala.........., cu sediul in .............., reprezentată prin Director 

Sucursală...../Director Sucursală Regională .........., împuternicit prin Decizia nr......a Directorului 

General C.N."Poşta Română"S.A., privind numirea în funcţie, în calitate de angajator, pe de o 

parte, 

şi 

 

 Salariat/Salariata ..............................................., CNP ............................, în 

calitate de salariat, pe de altă parte, 

 

În baza prevederilor din Contractul Individual de Muncă coroborat cu dispoziţiile Codului Muncii, 

Contractului Colectiv de Muncă, ale Regulamentului Intern, s-a încheiat prezentul act adiţional 

prin care părţile au convenit modificarea următoarelor elemente ale Contractului Individual de 

Muncă, începând cu data de ……………………………, după cum urmează: 

 

1. Compania Naţională "Poşta Română" S.A./Compania Naţională Poşta Română SA 

Bucureşti Sucursala....../ C.N."Poşta Română" S.A.-Sucursala......... va asigura calificarea 

(specializarea) salariatului prin efectuarea de către acesta a unui curs 

................................................….. cu durata de ............................ la 

...................................................... şi va suporta integral/parţial cheltuielile pentru instruire, 

în valoare de ……………….. 

 

2. Salariatul ..…….......................................... are obligaţia să frecventeze pe toată durata 

cursurile, să-şi însușească în mod temeinic cunoștințele predate în această perioadă, atestate la 

finalizare prin certificat de absolvire şi să le aplice cu maxima eficiență în cadrul Companiei. 

 

După efectuarea cursului salariatul nu va avea inițiativa încetării contractului individual de muncă 

pe o perioada de 3 ani, în caz contrar va suporta toate cheltuielile ocazionate Companiei cu 

instruirea sa, proporţional cu perioada nelucrată din cei 3 ani stabiliți. 

 

 

 C.N.”Poşta Română” S.A.  

                            prin: 

        Director General,                                                                Salariat/Salariată, 

 

sau 

 Compania Naţională Poşta Română S.A. Bucureşti 

 Sucursala.... 

sau 

          C.N.“Poşta Română”S.A-Sucursala....                      

                            prin: 

 Director Sucursală..../Director Sucursală Regională....      

 
 

Am luat la cunoștință................................



 

ANEXA nr. 11 la CCM 2020-

2022 
 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI SINDICALE CE SE POT DESFĂŞURA 

ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU 
 
 
 
 
 
1. Consiliul Național al SLPR – semestrial 

2. Consiliul Județean al SLPR – anual 

3. Biroul Executiv Județean al SLPR – trimestrial 
4. Ședințe de informare ale SLPR 

 

Membrii Biroului executiv al SLPR au acces la locurile de muncă în timpul programului, la 

nivel național, pe bază de legitimație sindicală. 

La nivel teritorial reprezentanţii SLPR membrii Biroului Executiv Județean au acces la 
locurile de muncă în timpul programului, pe baza de legitimație sindicală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA nr. 12 la CCM 2020-
2022 

 
 
 

DECLARAŢIE 
 

 

Subsemnatul ...............................………………………………...... având funcţia de 

..............………………………..…… în cadrul …………………............................................ declar prin 

prezenta că nu sunt asociat, acţionar, administrator și/sau nu dețin funcții de conducere, cu 

putere decizională, în firme concurente ce au ca obiect de activitate servicii poştale şi /sau 

activităţi de editare şi tipărire. 

În cazul în care, ulterior voi fi în situaţia de mai sus, o voi comunica conducerii CNPR, 

în termen de 15 de zile, de la data dobândirii acestei calităţi, precizând activitatea pentru care 

optez. 
 

 

Data................. 

Semnatura.....................................

..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA nr. 13 la CCM 2020-

2022 
 
 
 
 

VÂRSTA  MINIMĂ LA ANGAJARE 
 

 

Vârsta minimă la angajare este de 16 ani cu excepţia funcţiilor de mai jos pentru care 
vârsta minimă la angajare este de 21 ani: 
-     casier depozit de timbre oficiu poştal 

-     casier oficiu poştal rural 
-     casier oficiu poştal urban 

-     casier central 

-     diriginte (numai cei care cumulează funcţia de casier) 
-     magaziner 

-     casier activitatea de bază 
-     şef depozit 

-     gestionar (numai la Fabrica de Timbre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA nr. 14 la CCM 2020-2022 

 

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE  

Anexa nr. ….. la CIM nr. …../…………. 

 

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………………. născut(ă) în localitatea 

………………………………………… la  data de fiul (fiica) lui ……………………..….. și a ………………………… 

angajat al C.N. Poșta Română S.A. în funcţia de ………………………………………………………….. cu 

domiciliul în localitatea ……………………………………… strada ……………………………………. nr. …….. bl. 

……. sc. ……. et. ……. ap. …… judeţul/sectorul …………………………… având C.I. seria ……… nr. 

………………………. emis de la data de ………………………..CNP ………………………………… declar pe 

propria răspundere că mi-au fost prezentate și am luat cunoştinţă de prevederile legale 

privind   protecţia datelor cu caracter personal, concurența neloială, secretul corespondenţei, 

criminalitatea informatică etc ș i normele interne ale C.N. Poșta Română S.A. cu privire la 

protecţia informaţiilor confidenţiale şi mă angajez să păstrez cu stricteţe confidenţialitatea și 

integritatea acestora, să respect întocmai normele legale și cele interne cu privire la 

evidenţa, manipularea şi păstrarea informaţiilor, datelor şi documentelor ce mi-au fost 

încredinţate, inclusiv pe o perioadă de minim 3 ani după încetarea activităţilor care 

presupun accesul la aceste informaţii, indiferent de cauzele care au stat la baza 

încetării acestor activităţi. Mi-a fost prezentat și am luat la cunoştinţa faptul ca informaţii 

confidenţiale reprezintă orice informaţie care nu a fost făcută publică prin publicarea pe site-

ul companiei sau disponibilă public din alte surse, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în 

conformitate cu politica de clasificare a informaţiilor din cadrul companiei, incluzând, fără a se 

limita, la acestea: 

- informaţiile și datele clasificate explicit prin marcare cu atributul “confidenţial”, “strict 

confidenţial”, “secret de serviciu” sau alte coduri prevăzute în politica de clasificare a 

informaţiilor companiei, cu excepţia celor care au atributul public; 

- informaţiile de natură a aduce atingere competitivităţii companiei și relaţiilor 

concurenţiale ale acesteia,  în  conformitate  cu  legislaţia  privind  combaterea  

concurenței  neloiale  (clienţi, furnizori, date financiare, alte date prevăzute legal); 

- informaţiile și datele personale ale angajaţilor companiei sau altor persoane deţinute de 

terţe părţi, cu care societatea are relaţii contractuale, ce presupun accesul la astfel de 

informaţii; 

- informaţiile din sistemul informaţional pentru management care nu au fost publicate 

către întreaga companie; 

- informaţiile interne elaborate în companie sau rezultate din relaţia cu partenerii săi de 

afaceri în baza unor relaţii contractuale, privitoare la procesele interne sau produsele și 

serviciile companiei sau partenerilor, cu excepţia celor disponibile în spaţiul public, cu 

respectarea legilor în vigoare; 

- informaţiile cu privire la configurările produselor sau serviciilor furnizate clienţilor 

companiei, precum și eventuale probleme ale acestora, prin a căror cunoaştere se pot 

pune în pericol date, informaţii, sau alte asset-uri ale clienţilor care utilizează aceste 

produse; 

- informaţiile stocate sau prelucrate în sistemele informatice interne; 

- informaţiile cu privire la configurarea reţelei și staţiilor de lucru, aplicaţiilor software 

utilizate, denumirile bazelor de date, denumirile domeniului și subdomeniilor, datele cu 

privire la conexiunile externe, alte date privitoare la proiectarea și funcţionarea 

sistemului informatic intern; 

- informaţiile privind localizarea birourilor, locurilor de păstrare ale documentelor 

importante și caracteristici structurale ale acestora, localizarea serverelor, etc. 

În vederea respectării celor de mai sus, mă angajez ca pe durata derulării activităţilor 

ce decurg din relaţia de muncă: 

- să-mi însuşesc și să respect normele de securitate și protecţie a informaţiilor 

confidenţiale, aşa cum sunt ele descrise în legislaţia aplicabilă, precum și în 

regulamentele, manualele, procedurile și instrucţiunile de lucru interne, inclusiv 

modificările și adăugirile acestora; 

- să utilizez doar acele informaţii ce-mi sunt necesare în vederea desfăşurării activităţilor și 

doar în scopul în care informaţiile mi-au fost puse la dispoziţie; 



 

- să nu diseminez informaţii confidenţiale către, persoane din afara firmei, către alte 

firme sau instituţii sau alţi angajaţi, fără a avea autorizarea prealabilă de transmitere a 

acelor informaţii către acea persoană, instituţie, societate, cu excepţia situaţiilor expres 

prevăzute de legislaţia în vigoare (la cererea instanţelor de judecată și altor instituţii 

abilitate, în condiţiile legii); 

- să  nu  accesez neautorizat  corespondenţa  companiei  sau  angajaţilor  și  

colaboratorilor acesteia, electronica și ne-electronică; 

- să nu introduc în companie componente hardware sau software neautorizate și să nu 

aduc modificări neautorizate configuraţiei hardware sau software, oricărei componente a 

sistemului informatic intern, conştient că singurele persoane abilitate sunt administratorii 

de reţea; 

- să nu accesez neautorizat baze de date sau fişiere din sistemul informatic intern ce nu-

mi sunt necesare pentru derularea activităţilor și nu mi-au fost puse la dispoziţie prin 

autorizare scrisă de acces la locaţia de stocare a lor sau direct de către persoanele cu 

atribuţii de coordonare a activităţilor; 

- să nu efectuez modificări neautorizate ale datelor, documentelor, bazelor de date sau 

altor asset-uri informaţionale ale companiei, iar dacă un astfel de eveniment se produce 

din eroare, să notific de urgenta persoanele responsabile în vederea remedierii situaţiei; 

- să respect regulile de navigare pe Internet, subscriere pe forumuri publice, 

conectare remote la sistemul informatic al companiei, conectare remote (de la 

distanță/din afara reţelei companiei) la sisteme ale partenerilor de afaceri ai companiei, 

astfel încât să nu pun în pericol nivelul de securitate al asset-urilor informaţionale sau 

sistemului informatic, atât faţă de utilizatori interni neautorizaţi, cât și faţă de atacuri de 

pe internet și/sau pe canale de comunicaţie neautorizate de interconectare cu sistemul 

informatic intern; 

- să nu generez trafic neautorizat în reţeaua informatică și nici alte evenimente de natură 

a pune în pericol accesibilitatea informaţiilor pentru cei cărora le sunt necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţilor; 

- să nu introduc în companie substanţe periculoase, persoane neautorizate, 

dispozitive, software, hardware sau să accesez pe internet locaţii cu conţinut 

neautorizat, de natură a putea  afecta  buna  derulare  a  activităţilor  -  direct  sau  

indirect  -  și  implicit  protecţia informaţiilor, documentelor, sistemelor pe care sunt 

stocate informaţiile; 

- să solicit în prealabil autorizarea scrisă a șefului direct ori de cate ori voi avea nevoie de 

acces la o informaţie care nu mi-a fost pusă la dispoziţie autorizat; 

- să aduc în cel mai scurt timp la cunoştinţa sefului direct orice incident, acţiune 

sau inacţiune, anomalie operaţională sau altă situaţie disfuncţională sau de natură a 

conduce la disfuncţionalităţi operaţionale sau de a pune în pericol confidenţialitatea 

informaţiilor; 

- ori de câte ori apar modificări în datele de identificare, să le comunic în cel mai scurt 

timp către compartimentul Resurse Umane și consimt ca modificarea datelor personale 

să nu poată fi invocata ca viciu al prezentului angajament. 

Am fost informat de prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la faptul că, în cazul în care 

voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor, voi răspunde, potrivit legii, 

din punct de vedere administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu 

gravitatea faptei. 

 

Data ________________                                                 Semnătura 

_____________________     
 
 

 

DAT ÎN 

PREZENŢA 

(numele şi prenumele RSI - CNPR (responsabil cu securitatea informatiei) 

Semnătura 

 

Prezentul proces verbal se încheie în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară, plus unul pentru ITM București. 

 


