Act adi]ional nr. 1
Din 08.06.2007
LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC|
LA NIVEL DE RAMUR| MASS-MEDIA
pentru anul 2006 – 2007
`nregistrat la MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI {I EGALIT|}II DE {ANSE
sub num\rul 993/11/03.05.2006
~ncheiat conform art. 10 [i art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicat\. Prezentul Act
Adi]ional este `nregistrat la Ministerul Muncii, Familiei [i Egalit\]ii de {anse cu num\rul
............................

~ncheiat azi, 08.06.2007, `ntre:
I. Reprezentan]ii organiza]iilor patronale din mass-media, constitui]i `n conformitate cu dispozi]iile Legii 356/10.07.2001 a patronatelor:
1. UNIUNEA NA}IONAL| A PATRONATULUI ROMÂN – UNPR
2. PATRONATUL PRESEI DIN ROMÂNIA – ROMEDIA
II. Reprezentan]ii organiza]iilor sindicale din mass-media, constitui]i `n conformitate cu dispozi]iile Legii nr. 54/24.01.2003:
UNIUNEA SINDICAL| MediaSind
care, `n conformitate cu prevederile Legii nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii,
art. 244, precum [i dispozi]iile Legii nr. 130/1996 republicat\, art. 31, au convenit s\ semneze prezentul Act Adi]ional ce modific\ [i completeaz\ Contractul Colectiv de Munc\
Unic la Nivel de Ramur\ Mass-Media pe anul 2006 – 2007, `nregistrat la Ministerul
Muncii, Familiei [i Egalit\]ii de {anse cu nr. 993/11/03.05.2006, conform cu prevederile
Capitolului II – „~ncheierea, modificarea, suspendarea [i `ncetarea contractului colectiv
de munc\” art. 9 [i art. 10, dup\ cum urmeaz\:

–1–

CAPITOLUL I
Dispozi]ii generale
La Art. 5, se introduce alin. (3) cu urm\torul text: „P\r]ile convin s\ se informeze
reciproc [i s\ fac\ demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale, `n vederea consult\rii organiza]iilor sindicale [i patronale semnatare, `n toate cazurile `n care
se ini]iaz\ acte normative ce privesc rela]iile de munc\”.

CAPITOLUL III
Timpul de munc\ [i timpul de odihn\
Din Art. 15, alin. (2) se elimin\ urm\torul text: „...inclusiv cea din zilele de s\rb\tori
legale ce nu dep\[e[te 120 de ore/salariat/an; munc\ suplimentar\ ce dep\[e[te 120
ore/salariat/an se va pl\ti cu un spor de 80% din salariul de baz\”.
La Art. 16, se introduce alin. (6) cu urm\torul text: „Durata normal\ a timpului pentru salariatul `n regim de noapte nu poate dep\[i o medie de 8 ore/zi, calculat\ pe o
perioad\ de referin]\ de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor
legale privind repausul s\pt\mânal”.
Art. 20, alin. (1), litera a) se completeaz\ cu „...din localitatea unde se afl\ `n concediu, pentru el [i familia sa (so]/so]ie, copii).”

CAPITOLUL IV
Salarizarea [i alte drepturi b\ne[ti
Art. 29 se modific\ astfel:
Alin. (2) – P\r]ile convin ca salariul de baz\ minim pe ramura mass-media s\
fie echivalentul salariului minim stabilit prin contractul colectiv de
munc\ unic la nivel na]ional, majorat cu 25%.
Alin. (3) – Oricare modificare ulterioar\ a salariului minim stabilit prin contractul colectiv de munc\ unic la nivel na]ional va determina `n
mod corespunz\tor modificarea salariului minim la nivel de ramur\
mass-media cu 25%.
La Art. 29 se introduce alin. (4) cu urm\torul text: „Se stabilesc urm\torii coeficien]i
minimi de ierarhizare, pentru urm\toarele categorii de salaria]i:
a) muncitori:
1. necalifica]i = 1,
2. califica]i = 1,2;
b) personal administrativ `ncadrat `n func]ii pentru care condi]ia de preg\tire este:
1) liceal\ = 1,2;
2) postliceal\ = 1,25;
c) personal de specialitate `ncadrat pe func]ii pentru care condi]ia de preg\tire este:
1) [coala de mai[tri = 1,3;
2) studii superioare de scurt\ durat\ = 1,5;
d) personal `ncadrat pe func]ii pentru care condi]ia de preg\tire este cea de studii
superioare = 2.
Coeficien]ii de mai sus se aplic\ la salariul minim negociat pe unitate.
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Art. 30, litera b) se reformuleaz\ astfel: „spor de fidelitate `n cuantum de 25%”.
La Art. 30 se introduce litera g) – cu urm\torul text: „spor pentru ore lucrate `n
zilele libere [i `n zilele de s\rb\tori legale, `n cuantum de 100% din salariul de baz\”.
Dup\ Art. 31, se adaug\ Art. 31’ cu urm\torul text:
„(1) a) La incheierea contractului individual de munc\ sau pe parcursul execut\rii
acestuia, p\r]ile pot negocia [i cuprinde `n contract o clauz\ de neconcuren]\ prin care
salariatul s\ fie obligat ca dup\ `ncetarea contractului s\ nu presteze, `n interesul s\u
propriu sau al unui ter], o activitate care se afl\ `n concuren]\ cu cea prestat\ la angajatorul s\u, `n schimbul unei indemniza]ii de neconcuren]\ lunare, pe care angajatorul
se oblig\ s\ o pl\teasc\ pe toat\ perioada de neconcuren]\.
b) Clauza de neconcuren]\ `[i produce efectele numai dac\ `n cuprinsul contractului individual de munc\ sunt prev\zute `n mod concret activit\]ile ce sunt interzise
salariatului la data `ncet\rii contractului, cuantumul indemniza]iei de neconcuren]\
lunare, perioada pentru care `[i produce efectele clauza de neconcuren]\, ter]i `n favoarea c\rora se interzice prestarea activit\]ii, precum [i aria geografic\ unde salariatul
poate fi `n real\ competi]ie cu angajatorul.
c) Indemniza]ia de neconcuren]\ lunar\ datorat\ salariatului nu este de natur\
salarial\, se negociaz\ [i este de cel pu]in 50% din media veniturilor salariale brute ale
salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei `ncet\rii contractului individual de munc\
sau, `n cazul `n care durata contractului individual de munc\ a fost mai mic\ de 6 luni,
din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
d) Indemniza]ia de neconcuren]\ reprezint\ o cheltuial\ efectuat\ de angajator,
este deductibil\ la calculul profitului impozabil [i se impoziteaz\ la persoana fizic\
beneficiar\, potrivit legii.
(2) Sporul de mobilitate este de 5% din salariul brut lunar [i se acord\ salariatului
care efectueaz\ lunar cel pu]in 10 zile cumulate de deplasare `n teritoriu.”
Dup\ Art. 35 se introduce Art. 35’, cu urm\torul text: „~n cazul `n care salariata
se afl\ `n concediu de maternitate / de cre[tere [i `ngrijire a copilului, unitatea va
compensa, din fonduri proprii, pe o perioad\ de 3 luni diferen]a dintre salariul de baz\
individual avut [i indemniza]ia legal\ la care are dreptul”.

CAPITOLUL VI
Contractul individual de munc\
La Art. 52 se introduce alin. (4) cu urm\torul text: „~n vederea concursurilor pentru
angajare sau a examenelor, dup\ caz, angajatorul va numi o comisie din care va face
parte, cu drepturi depline, [i un reprezentant al sindicatului sau un reprezentant al
salaria]ilor acolo unde nu exist\ sindicate.”

Prezentul Act Adi]ional face parte integrant\ din Contractul Colectiv de Munc\ Unic
la Nivel de Ramur\ Mass-Media [i intr\ `n vigoare la data `nregistr\rii la Ministerul
Muncii, Familiei [i Egalit\]ii de {anse.
Restul clauzelor din Contractul Colectiv de Munc\ Unic la Nivel de Ramur\ MassMedia r\mân nemodificate.
Prezentul Act Adi]ional se `ncheie `n 5 (cinci) exemplare.
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P|R}ILE SEMNATARE
Organiza]ii sindicale:

Organiza]ii patronale:

UNIUNEA SINDICAL| MediaSind

UNIUNEA NATIONAL|
A PATRONATULUI ROMÂN – UNPR

Pre[edinte:
Cristi Godinac

Pre[edinte:
Marian Petre Milu]

Vicepre[edin]i:
Adrian Valentin Moise
Federa]ia Sindicatelor
din Societatea Român\
de Radiodifuziune

Departament Proprietari:
Mihai Tatulici

PATRONATUL PRESEI
DIN ROMÂNIA – ROMEDIA

Cicerone Grigorescu –
Federa]ia Sindicatelor
Unite
din Televiziunea Român\

Pre[edinte:
Teodor Vasiliu

Cornelius Popa –
SZR – Federa]ia
Sindicatelor
din ~ntreaga Pres\

R\zvan Huzuneanu –
Federa]ia Sindicatelor
Jurnali[tilor [i Tipografilor
din România
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