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 ANEXA nr. … la Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități 

 

  

REGULAMENT  DE  FUNCŢIONARE A SUBCOMISIILOR  DE  DIALOG  SOCIAL  ȘI  GRUPURILOR DE  

LUCRU  DIN  SĂNĂTATE 

 

CAPITOLUL I 

Natura juridică, rolul, obiectivele şi atribuţiile Subcomisiilor de Dialog Social și Grupurilor de 

Lucru  din  Sănătate 

 

Art.1  (1) În conformitate cu prevederile Legii 62/2011 și cu principiile dialogului social aplicabile 

la nivelul Uniunii Europene se organizează Subcomisiile de Dialog Social și grupurile de Lucru din 

Sănătate (SDSGLS), organisme formate din reprezentanţii  partenerilor sociali. 

 (2) Subcomisiile de Dialog Social și grupurile de Lucru din Sănătate vor fi organizate la 

următoarele nivele: 

- Ministerul Sănătăţii 

- Prefecturi (ca subcomisie a Comisiilor de Dialog Social din cadrul Prefecturii) 

- Unităţile sanitare 

          (3) În situația în care vor fi create regiunile Subcomisiile de Dialog Social și grupurile de 

Lucru din Sănătate vor fi constituite și la nivel regional. 

 

Art. 2.  Subcomisiile de Dialog Social și grupurile de Lucru din Sănătate vor fi alcătuite: 

a) la nivelul Ministerului Sănătăţii:  

- din reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

- din reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului sanitar 

și/sau grupului de unități din subordinea Ministerului Sănătății 

- din reprezentații organizațiilor patronale reprezentative la nivelul sectorului sanitar 

       b) La nivelul Prefecturilor 

- reprezentanţii Consiliului Județean 

- reprezentanții Consiliilor municipale 

- directorii/managerii instituţiilor/unităților sanitare 

- reprezentanţii organizaţiilor patronale afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului Colectiv 

de Muncă la nivel de sector sanitar și grup de unități din subordinea Ministerului Sănătății 

- reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului Colectiv 

de Muncă la nivel de sector sanitar și grup de unități din subordinea Ministerului Sănătății. 

    c) La nivelul unităţilor sanitare 

- Comitetul Director al unităţii 

- reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale Contractului Colectiv 

de Muncă la nivel de sector sanitar și grup de unități din subordinea Ministerului Sănătății 
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   d) la nivel de regiune – conform principiilor de reprezentare stabilite la punctele anterioare. 

 

Art. 3. Activitatea Subcomisiilor de Dialog Social și grupurile de Lucru din Sănătate vizează în 

special următoarele : 

a) La nivelul Ministerului Sănătăţii: 

- Asigurarea relaţiei dintre partenerii sociali din sectorul sanitar - administraţie, patronate, 

sindicate – care să permită o informare reciprocă şi permanentă a nevoilor acestora şi să 

faciliteze soluţionarea problemelor ridicate sau a revendicărilor formulate. 

- Consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative ori de altă natură, cu caracter 

economico-social (incluzând aici: deciziile susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele angajaţilor, toate măsurile administrative ce urmează să le aplice, necesitatea şi 

oportunitatea angajărilor de personal, necesitatea şi oportunitatea perfecţionării personalului 

etc.). 

- Consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării 

sistemului sanitar. 

- Urmărirea modului de aplicare a Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități și 

sector sanitar precum şi rezolvarea diferendelor legate de neaplicarea prevederilor acestora în 

diferitele unităţi  

- Transmiterea către partenerii sociali a tuturor Ordinelor Ministerului Sănătăţii care nu se 

publică în Monitorul Oficial, a tuturor deciziilor şi normelor elaborate de acesta. 

 

b) La nivelul Prefecturilor: 

- Asigurarea relaţiei dintre partenerii sociali din sectorul sanitar de la nivel local care să permită o 

informare reciprocă şi permanentă a nevoilor acestora şi să faciliteze soluţionarea problemelor 

ridicate sau a revendicărilor formulate. 

- Consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor de orice natură care riscă să afecteze 

drepturile salariaţilor. 

- Consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării 

sistemului sanitar. 

- Urmărirea modului de aplicare a Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități și 

sector sanitar în unităţile sanitare din județ  și rezolvarea diferendelor legate de neaplicarea 

prevederilor acestuia. 

 

c) La nivel de unitate 

- Asigurarea relaţiei dintre partenerii sociali - administraţie şi sindicate – care să permită o 

informare reciprocă şi permanentă a nevoilor acestora şi să faciliteze soluţionarea problemelor 

ridicate sau a revendicărilor formulate. 

- Consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor de reglementare, de restructurare sau de 

privatizare a unor activităţi, ori de altă natură,  

- Consultarea partenerilor sociali cu privire la: 
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-  măsurile ce se întreprind pe linia restructurării unităţii 

- redistribuirea salariaţilor 

- măsurile de reducere a activităţii ori de reorganizare a unităţii sanitare, 

- necesitatea şi oportunitatea angajărilor de personal; 

- necesitatea şi oportunitatea perfecţionării personalului; 

- elaborarea Regulamentului intern 

- Informarea  organizaţiilor sindicale de la nivelul unităţii asupra tuturor măsurilor 

administrative ce urmează să fie aplicate. 

- Asigură desfăşurarea procedurilor de consultare şi avizare prevăzute în Contractul 

colectiv de muncă la nivel de grup de unități și sector sanitar; 

- Elaborarea strategiei de formare continuă a personalului și aplicarea planurilor de 

formare; 

- Urmărirea modului de aplicare a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate sau, 

acolo unde acesta nu există, a Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități și 

sector sanitar şi rezolvarea diferendelor legate de neaplicarea prevederilor acestuia în 

diferitele secţii sau compartimente din unitate 

- Transmiterea către partenerii sociali a tuturor deciziilor conducerii unității; 

- Asigurarea participării reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor semnatare ale 

Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități și sector sanitar la toate şedinţele 

Comitetului Director. 

 

 

Art 4   (1) Fiecare dintre părţi îşi va desemna  reprezentanţii în cadrul .  Subcomisiile de Dialog 

Social și grupurile de Lucru din Sănătate  

(2) Lista cu aceşti membri va conţine modalităţile de contact a acestora (telefon/fax) şi va fi 

depusă la secretariatul tehnic al SDSGLS. 

 

Art.5  Fiecare organizaţie are dreptul la nominalizarea a doi membri titulari şi doi supleanţi în 

SDSGLS. 

 

CAPITOLUL II    

FUNCŢIONAREA SDSGLS 

 

Art 6.  (1) CDSS se întruneşte: 

a) La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice în şedinţe ordinare organizate lunar sau  în 

şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.  

b) La nivelul prefecturilor în şedinţe ordinare organizate lunar sau  în şedinţe 

extraordinare ori de câte ori este necesar.  

c)  La nivelul unităţilor în şedinţe organizate o dată la două săptămâni sau în şedinţe 

extraordinare ori de câte ori este necesar.  
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(2) La prima întâlnire părţile vor stabili calendarul şedinţelor pe perioada 

următoare. Hotărârea de convocare a şedinţelor extraordinare aparţine 

conducerii instituţiei în funcţie de solicitările partenerilor sociali sau în funcţie 

de situaţie. 

Art.7. (1) În cadrul dialogului  părţile sunt independente şi egale în drepturi. 

           (2) Grupurile de lucru se constituie prin decizie a subcomisiilor de dialog social. 

 

Art.8 Punctele de vedere exprimate de oricare dintre părţi şi vor fi consemnate în minuta/ 

procesul-verbal de şedinţă. Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei SDSGLS sunt considerate 

acceptate şi de partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţă, cu condiţia 

convocării acestora . 

Art. 9 Conducerea instituţiei va asigura spaţiul şi condiţiile materiale necesare bunei desfăşurări 

a şedinţelor de dialog social. 

Art. 10 Prevederile art. 3 constituie puncte permanente ce se vor afla pe ordinea de zi a fiecărei 

şedinţe a SDSGLS în funcţie de nivelul la care aceasta se desfăşoară. 

Art. 11 (a) SDSGLS are un secretariat tehnic asigurat de către conducerea instituţiei . 

(b) Secretariatul tehnic are următoarele sarcini curente: 

a- Convocarea membrilor SDSGLS la şedinţe cu cel puţin 3 zile înainte 

b- Întocmirea şi comunicarea proiectului ordinii de zi cu cel puţin 3 zile înainte 

c- Difuzarea materialelor de lucru pentru şedinţele Comisiei cu cel puţin 3 zile înainte 

d- Redactarea şi difuzarea minutei/procesului verbal pentru fiecare şedinţă 

e- Transmiterea draftului minutei/procesului verbal al ședinței către partenerii sociali în 

vederea completării și avizării; 

f- Supunerea spre aprobare a formei finale a minutei/procesului verbal din ședința 

anterioară; 

g- Alte sarcini stabilite de plenul Comisiei. 

Art. 12 Convocarea SDSGLS se face în scris, cu trei zile înainte de şedinţă.  

Art. 13 La convocarea membrilor Comisiei se anunţă: locul şi ora desfăşurării şedinţei precum şi 

ordinea de zi. Se vor pune la dispoziţia membrilor Comisiei/grupului de lucru toate materialele 

de lucru pentru şedinţă. 

Art. 14 Angajatorul şi sindicatele din unitate afiliate la organizaţiile semnatare ale Contractul 

colectiv de muncă la nivel de grup de unități și sector sanitar sunt obligate să se consulte şi să se 

informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă. 

  

CAPITOLUL III   DISPOZIŢII FINALE 

ART 15. Principiile care stau la baza procesului de dialog social sunt libertatea de exprimare, 

libertatea de asociere precum şi respectarea clară şi transparentă a acestor principii. 

ART 18. Partenerii sociali implicaţi în procesul de dialog social  îşi recunosc reciproc 

interesele şi rolurile legitime având sarcina de a se angaja în mod constructiv în acest proces. 
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ART.19 Ministerul Sănătăţii Publice, Prefecturile şi conducerile unităţilor sunt răspunzătoare de 

asigurarea condiţiilor pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament.  

 

NOTĂ: Prezentul proiect are în vedere și instituționalizarea actualului mod de funcționare a relației 

dintre organizațiile sindicale reprezentative din Sănătate și Ministerul Sănătății, acord legitimitate 

instituțională deplină tuturor întâlnirilor de acest fel. 


