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 Prezentul contract a fost încheiat azi 23.04.2012 la sediul Autorităţii Feroviare Române - AFER, din Calea 
Griviţei, nr. 393, sector 1 Bucureşti între: «Angajator» persoană juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă 
de muncă pe bază de contract individual de muncă, respectiv Autoritatea Feroviară Română -AFER, cu sediul în 
Calea Griviţei, nr. 393, sector 1 Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii finanţată din venituri proprii şi reprezentată prin: 
 

 

Dinu DRĂGAN Director General 
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Vasile GEORGESCU Şef Birou Juridic 
 

 
 
 
şi 

  

 reprezentanţii Sindicatului  Feroviar  AFER:  
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Capitolul 1 

   DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 (1) Părţile contractante, recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea 
Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate (denumit în continuare CCM) şi se obligă să respecte în 
totalitate prevederile acestuia. 
 (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe 
care România Ie-a ratificat, Constituţiei României şi legislaţiei naţionale, precum şi libertatea de opinie a fiecărui 
salariat. 
 

Art. 2 (1) Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate - CCM, cuprinde drepturile şi obligaţiile 
angajatorului şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare, precum 
şi cele convenite în procesul de negociere. 
 (2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va respecta dispoziţiile legale în vigoare 
privind aplicarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, fără discriminări pe bază de criterii de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală. 
 (3) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă pentru 
care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricărei 
discriminări pe criteriul sexului. 
 

Art. 3 Clauzele prezentului CCM produc efecte pentru toţi salariaţii AFER. 
 
Art. 4 Prezentul CCM cuprinde un ansamblu de clauze referitoare la Contractul Individual de Muncă 

(denumit în continuare CIM), condiţiile de muncă şi salarizare ale personalului, timpul de muncă şi odihnă, 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale parţilor în promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure 
protecţia socială a salariaţilor, drepturile salariaţilor şi ale reprezentanţilor acestora, calificarea, pregătirea şi 
perfecţionarea profesională a salariaţilor. 

 
Art. 5 CCM se pune la dispoziţia salariaţilor şi semnatarilor prezentului contract prin grija angajatorului. 
 
Art. 6 (1) Prezentul CCM şi actele adiţionale la acesta se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin 

grija părţilor la  Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti. 
 (2) Clauzele CCM pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condiţiile legii, ori de câte ori părţile 
îndreptăţite să negocieze CCM convin acest lucru. 
 

Art. 7 (1) Prezentul CCM este valabil 12 luni de la data înregistrării.  
(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării CCM, în condiţiile legii o singură dată, cu cel mult 12 luni. 
 
Art. 8  Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. Neîndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin CCM atrage răspunderea părţii sau părţilor care se fac vinovate de aceasta. 
 
Art. 9 (1) Iniţiativa negocierii unui nou CCM aparţine angajatorului.  

    (2) Angajatorul iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării CCM 
sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la CCM.  

(3) În cazul în care angajatorul nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei 
sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la 
comunicarea solicitării. 

  
Art.10 (1) CCM nu poate fi denuntat unilateral. 

             (2) Litigiile în legătură cu executarea, modificarea sau încetarea CCM se soluţionează de către instanţele 
judecătoreşti competente.  
 

Art. 11 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul CCM nu pot să reprezinte cauza reducerii altor 
drepturi colective sau individuale stabilite prin lege. 
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 (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul CCM, intervin reglementări legale 
favorabile, acestea vor face parte de drept din contract. 
 Art. 12  Părţile semnatare ale prezentului CCM se vor consulta şi informa reciproc, ori de câte ori este 
necesar, în condiţiile prevederilor legale în vigoare. 
 

Capitolul 2 
    TIMPUL DE MUNCĂ 
 

Art. 13 (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore 
pe zi sau de 40 de ore pe săptămână. 
 (2) 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. Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi 
duminica. 
 (3) Pentru salariaţii care desfăşoară activitatea de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin 
centrul unic pentru apeluri de urgenţă -112, durata zilnică a timpului de muncă este de 12 ore şi va fi urmată de o 
perioadă de repaus de 24 de ore, iar repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este inegală,  cu 
respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână. 

(4) La locurile de muncă, unde din cauza specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata 
zilnică normală de lucru, angajatorul poate stabili, cu  consultarea  reprezentanţilor  salariaţilor/organizaţiei  
sindicale,  forme  specifice  de organizare a timpului de muncă:  

- în ture, schimburi;  
- în timpul nopţi.  

 (5) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă 
suplimentară. 

(6) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 
suplimentare.  
    (7) 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 4 luni 
calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.  
  

Art. 14 (1) Orele prestate peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. 
 (2) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua munca suplimentară cu respectarea prevederilor               
art.13 alin. (6) şi (7). 
 (3) Munca  suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului cu excepţia cazului de forţă majoră.  

 
Art. 15 (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite. 

 (2) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste 
programul normal de lucru. 

(3) În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din 
care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. 

 
Art. 16 (1)  În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile 

calendaristice, munca suplimentară va fi plătită salariatului, în condiţiile legii, prin adăugarea unui spor la salariu 
corespunzător duratei acesteia.  
    (2) Sporul pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către 
personalul de execuţie, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în 
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de 
lucru  este de 100% din salariul de bază corespunzător orelor efectiv prestate.  
  

 Art. 17 Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul intern. 
 
Art. 18 Munca prestată între orele 22,00 şi 6,00 este considerată muncă de noapte. 
 

 Art. 19 (1) Salariaţii pot solicita, în mod justificat, reducerea sau decalarea programului de lucru. 
Angajatorul va analiza cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi. 
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(2) La cererea întemeiată a salariatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale 
în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluţia sarcinii, fără a le fi 
afectate drepturile salariale.  

(3)  Salariata  în  cauză  este  obligată  să prezinte  adeverinţă  medicală  privind efectuarea controalelor 
pentru durata de timp pentru care s-a învoit.  

(4) Salariații care renunță 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 bază 
și vechimea în muncă. 

(5) Femeile care au în grijă copii de până la șase ani pot lucra cu jumătate de normă dacă nu beneficiază 
de cămin sau creșă, fără a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost 
încadrate în aceste condiții se consideră, la calculul vechimii în muncă, în condiţiile legii.  

 
            Capitolul 3 

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
 

    Art. 20 (1) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele 
legate de muncă.  
    (2) Dacă  angajatoul apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de 
răspundere în acest domeniu.  
    (3) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere 
responsabilităţii angajatorului.  
    (4) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligaţii 
financiare pentru salariaţi.  
 

 Art. 21 (1) Dispoziţiile prezentului CCM se completează cu dispoziţiile legii speciale, precum şi cu 
normele şi normativele de securitatea muncii.  
    (2) Normele şi normativele de securitatea muncii stabilesc:  
    a) măsuri generale de securitatea muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;  
    b) măsuri de securitatea muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;  
   c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal; 
 
     Art. 22 (1)  În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea 
securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi 
pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.  
    (2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de următoarele 
principii generale de prevenire:  
    a) evitarea riscurilor;  
    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  
    c) combaterea riscurilor la sursă;  
    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea 
echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi 
a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;  
    e) adaptarea la progresul tehnic;  
    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 
periculos;  
    g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 
condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor din mediul de muncă;  
   h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;  
    i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.  
 

   Art. 23 (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.  
    (2) În cuprinsul instrucţiunilor interne de SSM elaborate pe specific de activitate, sunt prevăzute în mod 
obligatoriu reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă.  
    (3) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul sau, 
după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă.  



7 

 

 
    Art. 24 (1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale în vigoare.  
 (2) Instruirea se realizează periodic în baza Graficului şi a Tematicii de instruire stabilite de comun acord 
de către angajator împreună cu Structura Internă de Prevenire şi Protecţie şi cu reprezentanţii salariaţilor.  
    (3) Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.  
 

    Art. 25 (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea 
salariaţilor.  
    (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor 
folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.  
    (3) Angajatorul asigură condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru 
crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi de evacuare a salariaţilor în situaţii speciale şi în caz 
de pericol iminent.  
 
    Art. 26 (1) În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorul are obligaţia de a asigura echipamente individuale de 
protecţie, materiale igienico-sanitare şi alimente de protecţie. 
   (2) Echipamentele de protecţie se acordă obligatoriu şi gratuit lucrătorilor care în procesul de producţie 
necesită protecţie individuală. 
 (3) Tipurile şi sortimentele de echipamente individuale de lucru și protecţie, precum şi locurile de muncă 
cărora li se acordă aceste echipamente se regăsesc în Anexa nr.1. 

(4) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajator lucrătorilor care 
lucrează în locuri de muncă cu risc sporit de murdărire. 

(5) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora 
se regăsesc în Anexa nr.2. 

(6) Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajator persoanelor care 
lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru. 

(7) Locurile de muncă unde se distribuie alimentaţie de protecţie se regăsesc în Anexa nr.3. 
(8) În cazul personalului AFER pensionat, concediat sau care a decedat, contravaloarea echipamentului 

de protecţie nu se va recupera. 
(9) La Centrul de Testări Feroviare Făurei unde sursa de apă nu este potabilă, angajatorul va asigura 2 

litri de apă potabilă (apă plată sau apă minerală) pentru o persoană pe zi. 
(10) Stabilirea nepotabilităţii apei va fi efectuată prin buletine de analiză de către instituţiile abilitate în 

urma solicitării AFER. 
(11) Modul de acordare, întreţinere folosire a echipamentului individual de protecţie este stabilit în  

prescripţiile interne prezentate în Anexa nr. 4. 
 

   Art. 27 La nivelul angajatorului se constituie, prin decizia scrisă a Directorului general, Comitetul de  
Securitate şi Sănătate în Muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor 
în domeniul securităţii muncii.  
 
    Art. 28  Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 
se stabilesc prin Regulamentul de funcţionare propriu al  CSSM în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare. 
 

Art. 29 (1) Angajatorul 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 să 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.  

(2) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor 
alin.1. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară. 
 (3) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an se face de către unităţile 
sanitare de specialitate acreditate de organele abilitate. 
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Art. 30  AFER va asigura salariaţilor săi încadraţi cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată decontarea contravalorii serviciilor medicale şi/sau a articolelor medicale în limita a 600 lei anual, 
cu încadrarea în BVC. Pentru decontarea cheltuielilor respective se va întocmi un referat avizat de contabilul şef 
şi aprobat de directorul general,  la care se vor anexa  documentele justificative privind cheltuielile efectuate.  

 
Art. 31 La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de muncă vor fi consultaţi 

la modificarea duratei timpului de lucru. 
 
Art. 32  Salariatele gravide, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi 

repartizate la munca 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. 

 
Art. 33 Angajatorul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu 

handicap, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor 
existente. 

 
Art. 34 În cazul recomandărilor medicale, angajatorul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de 

muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile unităţii. 
 

   Capitolul 4 
SALARIZAREA 

Art. 35 (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de 
muncă.  

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un 
salariu exprimat în bani.  

(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare 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 ori activitate sindicală. 
 (4) Salariul brut cuprinde salariul de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile precum şi celelalte 
elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal. 
 (5) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului. 

 
 Art. 36 (1) Salariul de bază se stabileşte în raport cu pregătirea, vechimea în muncă, competenţa, 
răspunderea şi complexitatea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei.  

(2) Stabilirea salariilor de bază, a indemnizaţiilor, a sporurilor, a premiilor, a primelor precum şi a altor 
drepturi în bani şi în natură de care beneficiază personalul AFER se face în conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare. 

 
   Art. 37 Salariul de bază minim pentru un program complet de lucru într-o lună nu poate fi mai mic decât 
cel prevăzut de legislaţia în vigoare. 
  
 Art. 38 (1) Sporul pentru consemn la domiciliu se acordă salariaţilor care efectuează activitatea de 
inspecţie de stat, investigare  sau conducerea autoturismelor, care asigură continuitatea serviciului şi la domiciliu 
în legătură cu avizarea accidentelor şi incidentelor feroviare, în baza programului realizat şi aprobat de 
conducerea AFER,  în cuantum de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat. 
 (2) Personalul din funcţiile de conducere care coordonează activităţile de avizare a accidentelor şi 
incidentelor feroviare, precum şi cel care prin acte normative trebuie să fie la dispoziţie permanent pentru a 
exercita funcţia de conducere, beneficiază de spor pentru consemn la domiciliu în cuantum de 15% din salariul de 
bază. 
  (3) Salariaţii care prestează muncă de noapte beneficiază de un spor de 25% din salariul de bază 
proporţional cu numărul de ore lucrate pe timp de noapte. 

(4) Sporul pentru condiții periculoase se acordă corespunzător timpului lucrat în cuantum de 10% din 
salariul de bază, conform legislaţiei în vigoare. Lista activităţilor în condiţii periculoase  şi în condiţii grele  de 
muncă este prezentată în Anexa nr. 6. 
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(5) Sporul pentru condiții grele de muncă se acordă corespunzător timpului lucrat în cuantum de 15% din 
salariul de bază conform legislaţiei în vigoare. Lista activităţilor în condiţii periculoase  şi în condiţii grele  de 
muncă Anexa nr. 6. 

(6) Sporul de confidenţialitate, pentru respectarea secretului de serviciu, se acordă tuturor salariaţilor în 
cuantum de 10% din salariul de bază. 
 
 Art. 39 (1) Plata salariilor se efectuează o dată pe lună pe data de 12 ale lunii. În situaţiile în care ziua de 
plată coincide cu zilele libere şi sărbători legale, plata salariilor se face cu anticipaţie de cel puţin 1 zi. 
 (2) Venitul salarial nu poate fi urmărit sau reţinut, decât în cazurile, condiţiile şi cuantumul prevăzut de 
lege. Reţinerea va fi adusă la cunoştinţa salariatului în termen de 3 zile de la primirea actului legal în baza căruia 
se va face reţinerea. 

(3) Reţinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului 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 sau angajament de plata. Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună 
jumătate din salariu net. 

(4) Excepţie de la alin.(3) fac costurile suplimentare faţă de cele reglementate cu convorbirile telefonice şi 
chiria. 

 
Capitolul 5 

     ALTE DREPTURI ALE SALARIAŢILOR 
 

Art. 40 (1) Salariaţii vor beneficia, în condiţiile legii de: 
- o sumă compensatorie pentru recuperarea capacității de muncă, egală cu salariul de bază brut, dar nu 

mai puţin de 1800 lei, care se acordă o singură dată pe an calendaristic la o tranşă de concediu de odihnă de cel 
puţin 10 zile consecutive;  

- sume compensatorii acordate salariaților AFER  cu diverse ocazii (Ziua Feroviarilor- 23 Aprilie, Ziua 
AFER- 1 Octombrie, Paşti şi Crăciun) în cuantum total  de 2000 lei, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţii 
prevăzute prin  bugetul  de venituri şi cheltuieli aprobat; 

- o sumă compensatorie lunară acordată salariaţilor care deţin titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care  
îşi desfăşoară activitatea, egală cu 15% din salariul de bază. 

- premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii 
cu încadrarea în BVC şi în limita individuală a 2 salarii  de bază lunare pe an, cu consultarea organizaţiei sindicale 
semnatare a prezentului CCM. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat 
direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile 
următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. 

(2) O sumă compensatorie în cuantum de 150 lei şi o zi liberă plătită, acordate femeilor cu ocazia zilei de 
8 Martie. 
  (3) În funcţie de posibilităţile financiare ale unităţii prevăzute prin  bugetul aprobat,  în condiţiile legii,  
salariaţii mai pot beneficia de următoarele ajutoare:  

a) în  cazul  decesului  salariatului,  un  ajutor  de  înmormântare,  acordat  soţului supravieţuitor,  copiilor  
sau  părinţilor în cuantum de 5000 lei brut; 

b) în cazul decesului soţului, soţiei, părintelui sau copilului, un ajutor de înmormântare în cuantum de 2500  
lei brut;  

c) pentru  naşterea  fiecărui  copil  sau  înfierea  unui  copil  minor,  un  ajutor  acordat salariatului AFER, 
în cuantum de 2500 lei brut; în cazul în care ambii părinţi sunt salariaţi ai AFER, acest ajutor se va acorda unuia 
din părinţi;  

 d) salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă şi au o vechime în AFER de cel puţin  5  (cinci)  
ani,  primesc  cu  această  ocazie,  un  ajutor  de 4000 lei brut, iar salariaţii care se pensionează pentru invaliditate 
sau la cerere cu cel puţin un an înaintea îndeplinirii condiţiilor de pensionare la limită de vârstă primesc un ajutor 
de  8000  lei brut. Ajutorul se acordă la încetarea de drept a contractului individual de muncă în baza deciziei de 
pensionare;  
        

Art. 41 În funcţie de posibilităţile financiare şi în limitele prevăzute de lege, salariaţii vor beneficia de 
tichete de masă. 
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 Art. 42 Salariaţii AFER, încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cât şi membrii 
de familie ai acestora (soţ, soţie, copii), beneficiază de facilităţi de călătorie pe calea ferată, în trafic intern şi 
internaţional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Art. 43 (1) Salariaţii AFER trimişi în delegaţie în ţară sau străinătate vor beneficia de decontarea 
cheltuielilor potrivit condiţiilor stabilite prin reglementările legale în vigoare. 

(2) Salariaţii AFER care călătoresc în interesul serviciului pe timpul zilei au dreptul la călătoria cu tren IC, 
clasa a I-a, pentru distanţe mai mari de 100Km, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii. 

(3) Salariaţi AFER care călătoresc în interes de serviciu pe timpul nopţii au dreptul la călătoria cu vagonul 
de dormit, pentru distanţe mai mari de 300Km, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii. 

(4) Deplasarea  salariaţilor  în  interes  de  serviciu  cu  autoturismul  proprietate personală se poate face 
numai cu aprobarea conducătorului unităţii, numai în cazuri bine justificate.  Posesorul  autoturismului  va  primi 
contravaloarea a 7,5 litri de combustibil (benzină sau motorina)  la 100 Km parcurşi, întocmind în acest sens un 
document justificativ.  

(5) Se decontează drept cheltuieli de transport și: 
- cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea sau detașarea, cu mijloacele 

de transport în comun (exclus taxi), dus-întors, pe distanța dintre gară, aerogară, sau autogară și locul delegării 
sau deplasării ori locul de cazare; 

- taxele pentru trecerea podurilor, 
- taxele pentru traversarea cu bacul, 
- taxele de  gară, autogară sau autostradă. 
 
Art. 44 (1) Autoritatea Feroviară Română - AFER asigură locuinţe de serviciu pentru salariații săi din 

conducerea executivă care nu au domiciliul stabil în Bucureşti şi care nu deţin o locuinţă în Bucureşti.  La 
eliberarea acestor salariaţi din funcţiile deţinute AFER le va asigura în continuare locuinţa de serviciu de care au 
beneficiat, pe o durată de maxim 3 luni cu condiţia ca aceştia să aibă în continuare calitatea de salariaţi ai AFER.   

2) Autoritatea Feroviară Română - AFER asigură locuinţe de serviciu pentru salariații săi  în funcţii de 
conducere alţii decât cei nominalizaţi la alin.(1) care nu deţin o locuinţă în Bucureşti sau în localitatea unde îşi 
desfăşoară activitatea  şi care  au domiciliul stabil la o distanţă mai mare de 200 Km de  Bucureşti sau de 
localitatea unde îşi desfăşoară activitatea.  

(3) În cazul în care AFER nu poate asigura locuinţe de serviciu din patrimoniul propriu poate închiria alte 
locuinţe în limita sumei de 1500 lei/locaţie/lună  cu încadrarea în bugetul aprobat.  

 
Art. 45  În cazul personalului pensionat, disponibilizat sau care a decedat, nu se va mai recupera 

contravaloarea echipamentului de protecţie şi/sau de lucru. 
 

Capitolul 6 
CONCEDII ŞI ZILE LIBERE 
 

 Art. 46 Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 
 a) 1 şi 2 ianuarie; 

b) prima şi a doua zi de Paşti; 
c) 23 Aprilie - “Ziua Feroviarilor”  
d) 1 mai; 
e) prima şi a doua zi de Rusalii; 
f)  Adormirea Maicii Domnului; 
g) 1 Octombrie - “Ziua AFER“; 
h) 1 decembrie; 
i)  prima şi a doua zi de Crăciun; 

 j) două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 
  
 Art. 47 (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.  
    (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.  
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   Art. 48 (1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 25 de zile lucrătoare la care se adaugă 
şi zile de concediu de odihnă suplimentar, după cum urmează:  

- 7 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul încadrat în funcţii de conducere 
(altele decât Şef serviciu, Şef birou şi Şef centru testări); 

- 5 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul încadrat în funcţiile de 
conducere: Şef serviciu, Şef birou şi Şef centru testări, precum şi pentru personalul încadrat 
în funcţiile   de execuţie. 

    (2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte şi se acordă proporţional cu activitatea 
prestată într-un an calendaristic.  
    (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv 
de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.  

(4) Salariatului, care  s-a  aflat în incapacitate  temporară de muncă, prevenire îmbolnăviri şi recuperare, 
concediu de maternitate, capacitate de muncă redusă, concediu creştere copil în vârstă de până la 2 ani sau, în 
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediu de risc maternal, nu îi sunt afectate 
drepturile  privind concediul de odihnă, dacă acestea nu au cuprins întregul an calendaristic. 

 
Art. 49 (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în 
cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile în care interese urgente impun prezenţa salariatului la locul de 
muncă. 
    (3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care 
într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.  
    (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 
contractului individual de muncă.  
 

Art. 50 (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări care se stabileşte de 
către şeful ierarhic superior, cu consultarea salariatului din subordine,  şi se aprobă de directorul coordonator. În 
cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea 
astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu 
neîntrerupt. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor și se poate modifica la 
cererea justificată a salariatului sau a angajatorului în timpul anului.  

(2) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost 
programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu 
poate fi efectuat. 

 
Art. 51 (1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, 

care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru 
perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.  
    (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. 
(1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.  
    (3) La solicitarea salariatului, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  
 
    Art. 52 (1)  Concediul de odihnă poate fi întrerupt în următoarele situaţii: 

- la cererea salariatului, pentru motive obiective; 
- salariatul se află în incapacitate temporară de muncă (concediu medical);  
- salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau 

specializare;  
- salariatul are recomandare medicală  pentru a urma un tratament într-o staţiune 

balneoclimaterică;  
Pentru cazurile de întrerupere a concediului menţionate mai sus, salariaţii au dreptul să efectueze restul 

zilelor de concediu de odihnă, care au fost aprobate, după ce situaţia de întrerupere a încetat.  
    (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă, prin dispoziţie scrisă, în caz de forţă 
majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul 
are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de 
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.  
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Art. 53 (1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, dovedite cu acte, salariaţii au dreptul la zile 

libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.  
    (2) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite (ZLP) sunt: 

- căsătoria salariatului              - 5 zile  
- căsătoria unui copil, frate sau soră               - 5 zile  
- decesul soţului, soţiei, copiilor, părinţilor, socrilor           - 5 zile  
- decesul bunicilor, fraţilor, surorilor, cumnaţilor, ginerilor, nurorilor         - 5 zile  
- naşterea sau adopţiunea unui copil           - 5 zile  
- la schimbarea locului de muncă în cadrul AFER, care implică schimbarea  

domiciliului în altă localitate                                                                                 - 5 zile 
 (3) Zilele libere plătite (ZLP) în aceste condiţii, se acordă la cererea salariatului, dar nu mai târziu de 20 de 
zile calendaristice de la data produceri evenimentului. 
 
    Art. 54 (1)Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.  
    (2) Dacă interesele serviciului permit, salariaţii AFER pot beneficia la cerere de un concediu fără plată de 
maximum 90 zile calendaristice pe an cu afectarea concediului de odihnă.  
 
 Art. 55 (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 
 (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. 
 (3) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului 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.  
    (4) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul 
unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 
susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea 
condiţiilor stabilite la alin. (3).  

(5) În cazul în care angajatorul 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 angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.  
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150 din Codul 
Muncii.  
    (7) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (5) se stabileşte de comun 
acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în 
condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1) din Codul Muncii.  

(8) 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. 56 Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concediul legal pentru îngrijirea copiilor în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 
 
 

Capitolul 7 
     CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
 
 Art. 57 (1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită 
salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană juridică, în schimbul unei 
remuneraţii denumite salariu. 
 (2) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea 
contractului individual de muncă (CIM). Modelul cadru al CIM este stabilit prin reglementările legale în vigoare. 
 (3) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul 
minim stabilit prin acte normative ori prin CCM. 

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute de CIM în timpul executării contractului 
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la 
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data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de 
lege. 

(5) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în 
cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii. 

 
Art. 58 (1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.  

    (2) Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile 
expres prevăzute de lege.  
 

Art. 59 (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, 
în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. 
Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.  
   (2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.  
    (3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din 
contractul individual de muncă.  
    (4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.  
 

Art.60 În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective se vor respecta 
prevederile legale în vigoare. 

 
Art.61  Părtile convin ca la încetarea CIM, din initiativa angajatorului, ca urmare a reorganizării  salariații 

să primească  pe langă celellate drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestată și o plată compensatorie in 
valoare de 6 salarii de încadrare a salariatului. 

 
             Art.62 În cazurile în care angajatorul este obligat, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea 
contractului individual de muncă, durata acestuia va fi de 20 de zile lucrătoare. 
 

Art. 63 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se 
poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 
120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.  
    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv 
prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.  
    (3) 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 părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.  
    (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile 
prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în 
contractul individual de muncă.  
    (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se 
consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. 
La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul 
teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.  
    (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.  
 

    Art. 64 (1)  Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură 
perioadă de probă.  
    (2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta 
debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de 
muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.  
    (3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.  
 

     Art. 65 Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi 
post este de maximum 12 luni.  

 
  Art. 66 Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat sunt: 

(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:  
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  
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    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 şi individuală;  
    l) dreptul de a participa la acţiuni colective;  
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  
    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
  a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei 
postului;  
   b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;  
     c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 
aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;  
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;  
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  
    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;  
    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.  

 (3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  
     a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;  
     b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;  
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;  
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;  
    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 
acestora.  
    (4) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  
    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 
relaţiilor de muncă;  
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;  
   c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 
din contractele individuale de muncă;  
    d) să comunice semestrial  salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii.  
    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;  
   f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;  
   g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;  
    h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;  
    i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 
 Art. 67 Contractul individual de muncă 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 condiţiile limitativ prevăzute de lege. 

  
Art. 68 (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea 

procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul contract colectiv de muncă. 
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 (2) Poate fi evaluat pentru necorespundere profesională, salariatul care a fost sancţionat disciplinar de cel 
puţin 2 ori în ultimele 12 luni pentru constatarea îndeplinirii defectuoase sau neîndeplinirii aceloraşi atribuţii. 
Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. 
Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cărui membru este salariatul 
în cauză. În cazul în care salariatul nu este membru de sindicat, din comisie va face parte un reprezentant al 
sindicatului semnatar al CCM. 
 (3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte: 
 a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei; 
 b) modalitatea în care se va desfăşura evaluarea. 
 (4) Evaluarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză. 
 (5) În cazul introducerii de noi tehnologii, evaluarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în 
care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie. 
 (6) Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire 
necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin probă scrisă, orală, practică şi alte probe. 
 (7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va 
asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi, 
angajatorul va apela la autoritatea publică locală pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea soluţionării. 
 (8) În cazul în care, în urma evaluării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către 
comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare. 
 (9) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (8) sau dacă după formularea 
contestaţiei şi reevaluarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, angajatorul 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 evaluării prealabile a salariatului în cauză. 
 

Art. 69 (1) Promovare asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad, o 
treaptă profesională sau funcţie superior/superioară.  

(2)Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se 
face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se face 
prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. 

(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual  se face prin examen. 
(4)Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte 

profesionale a personalului contractual se aprobă prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. 
(5) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual constă în 

susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, şi interviu stabilite de comisia de examinare. 
(6) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesara verificarea abilităţilor 

practice. 
(7) Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, 

candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel 
puţin de doua ori în ultimii 3 ani. 

(8) Comisia de examinare, desemnată prin decizia directorului general, va evalua candidatul în cadrul 
examenului de promovare în grad sau treaptă profesională pe baza următoarelor criterii: 

a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
b) comportament în situaţii de criză; 
c) abilităţi de comunicare; 
d) capacitate de sinteză. 
(9) Criteriul prevăzut la alin. (8) lit. a) se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate al 

angajatului, care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul 
respectiv. Proba scrisă poate fi susţinută şi sub forma unui test-grilă. 

(10) Criteriile prevăzute la alin. (8) lit. b)-d) se evaluează în cadrul interviului. 
(11) Comisia de examinare poate stabili şi alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate în cadrul 

interviului, cum ar fi: 
a) complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor; 
b) judecata şi impactul deciziilor; 
c) influenţă, coordonare şi supervizare. 
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(12) În cadrul examenului de promovare fiecare dintre cele doua probe, respectiv proba scrisă sau proba 
practică, după caz, şi interviul vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 de puncte. 

(13) Membrii comisiei de examinare acordă individual punctaje pentru fiecare dintre cele două probe 
menţionate la alin. (12), consemnate în borderoul de notare. 

(14) Punctajul final al fiecăreia dintre cele două probe se calculează ca medie aritmetică a punctajelor 
prevăzute la alin. (13). 

(15) Punctajul examenului de promovare se calculează ca medie aritmetică a punctajelor finale obţinute 
la fiecare dintre cele două probe scrisă sau practică, după caz, şi interviul. 

(16) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
(17) Comisia de examinare este formată din 3 membri, din care, 2 membri din cadrul instituţiei şi un 

membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, cu experienţă şi cunoştinţele necesare în 
domeniul postului în care se face promovarea. 

(18) Pentru soluţionarea contestaţiilor prin act administrativ al ordonatorului de credite se constituie 
comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

(19) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia 
de soluţionare a contestaţiilor. 

(20) Membrii din comisia de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele 
necesare în domeniul postului în care se face promovarea. 
 (21) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, la sfârşitul perioadei de 
debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.     Persoanele 
încadrate în funcţii de personal contractual de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant pe o perioadă de 
cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an, şi vor fi definitivate pe baza evaluării activităţii, dacă au obţinut la 
evaluarea profesională individuală cel puţin calificativul satisfăcător.  
 

          Capitolul 8 
FORMAREA PROFESIONALĂ 
 

Art. 70 (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 socioeconomice;  
    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.  
    (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.  
 

    Art. 71 Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:  
    a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare 
profesională din ţară ori din străinătate;  
    b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale 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 angajator şi salariat.  

 
Art. 72 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru 

toţi salariaţii cel puţin o dată la 2 ani.  
    2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se 
suportă de către angajator.  
 

    Art. 73 (1) Angajatorul elaborează anual şi aplică planul de formare profesională, cu consultarea 
sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.  
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    (2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul 
colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.  
    (3) Salariaţii au dreptul să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.  
    

Art. 74 (1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa 
salariatului.  
    (2) 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, se stabilesc 
prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă, conform Anexei nr. 5 
la prezentul CCM.  
 (3) În cazul stagiului de perfecționare profesională, asigurat de AFER fără transport și cazare, a cărui 
durată este de până la 5 zile lucrătoare şi/sau a căror cheltuielile de formare profesională (costul cursului) sunt de 
până la 1000 lei,  actele adiționale la contractele individuale de muncă, încheiate conform Anexei nr. 5, nu vor 
conține prevederile art. 2 și 6. 
     

Art. 75 (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de 
angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către acesta.  
    (2) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va 
beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deţinute.  
    (3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul 
beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul 
asigurărilor sociale de stat.  
 
    Art. 76 (1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, în condiţiile 
precedent, nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act 
adiţional.  
    (2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului 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 contractul individual de muncă.  
 (3) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile 
ocazionate de formarea profesională, în urma cărora se obțin certificate/atestate cu perioadă de valabilitate 
limitată, nu poate fi aceeași sau mai mare decât perioada de valabilitate a certificatului/atestatului obținut în urma 
formării profesionale. 
    (4) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la 
suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din 
perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.  
   (5) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilită prin 
actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă 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 lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de 
exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.  
 
    Art. 77 (1) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire 
profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului împreună cu sindicatul sau, 
după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  
    (2) Angajatorul va decide cu privire la cererea formulată de salariat potrivit alin. (1), în termen de 15 zile 
de la primirea solicitării. Totodată angajatorul 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.      
 

Capitolul 9 
         RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

 
Art. 78 (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.  
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    (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.  
 

    Art. 79 (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt cele stabilite în  Codul Muncii şi Regulamentul Intern.  
       (2) 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 angajatorului emisă în formă scrisă.  
 
    Art. 80 (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.  
    (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.  
 
    Art. 81 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 
săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:  

    a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  
    b) gradul de vinovăţie a salariatului;  
    c) consecinţele abaterii disciplinare;  
   d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  
    e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  
 
    Art. 82 (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi 
dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  
    (2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 
împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.  
    (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv 
obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.  
    (4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate 
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe 
care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului 
al cărui membru este (sau al sindicatului semnatar al CCM  în cazul în care salariatul nu este membru de 
sindicat).  
 

 Art. 83  (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă 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.  
    (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  
     a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  
    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil 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, în condiţiile prevăzute de lege 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.  
    (3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi 
produce efecte de la data comunicării.  
    (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 
prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.  
    (5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.  
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     Capitolul 10 
DIALOGUL SOCIAL 

 
    Art. 84  Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate 
modalităţile de consultări şi dialog permanent între partenerii sociali.  
 

Art. 85 (1) Sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale, denumite în continuare organizaţii sindicale, 
sunt constituite de către salariaţi pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor 
profesionale, economice şi sociale, precum şi al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute 
în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, 
precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.  
    (2) Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor se reglementează prin lege.  
 
    Art. 86 Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile legii, la negocierea şi încheierea 
contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autorităţile publice şi cu patronatele, precum şi în 
structurile specifice dialogului social.  
 
    Art. 87 Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiţiile legii, în federaţii, confederaţii sau uniuni 
teritoriale.  
 
    Art. 88 Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu 
respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţie şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod şi 
ale legilor speciale.  
 

    Art. 89  Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de natură a limita drepturile sindicale sau a 
împiedica exercitarea lor legală.  
 
    Art. 90 La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de 
muncă, în condiţiile legii. 
 

Art. 91 (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.  
    (2) Pe toată durata exercitării mandatului şi cel puţin doi ani de la încetarea acestuia, reprezentanţii aleşi 
în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe 
care l-au primit de la salariaţii din unitate.  
            (3) Preşedintele ales al sindicatului reprezentativ, sau înlocuitorul desemnat de acesta, are dreptul la 
reducerea programului lunar cu până la 5 zile pentru activităţi sindicale. 
  (4) Cheltuielile de deplasare efectuate de membrii Comitetului sindical pentru analizarea / soluţionarea 
unor probleme sociale, în perioadele de activităţi sindicale, sunt suportate de AFER, în baza ordinelor de 
deplasare aprobate de conducerea AFER şi a documentelor justificative.   
    (5) Alte măsuri de protecţie a celor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi 
speciale şi în contractul colectiv de muncă aplicabil.  
   
 Art.92 (1) Angajatorul, va asigura pentru activităţi sindicale la nivel de instituţie un spaţiu corespunzător, 
cu dotările minime necesare (mobilier, telefon PTT şi CFR,  şi birotică). 
             (2) În scopul apărării intereselor sociale ale salariaţilor, angajatorul va pune la dispoziţia sindicatului 
informaţiile necesare pentru negocierea actelor adiţionale la prezentul CCM sau a unui nou CCM. 
 
             Art. 93 (1) Dacă nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele 
salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.  
    (2) Reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin 
jumătate din numărul total al salariaţilor.  
    (3) Reprezentanţii salariaţilor nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute prin lege exclusiv 
sindicatelor.  
 

    Art. 94  (1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu.  
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    (2) Numărul de reprezentanţi aleşi ai salariaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în raport cu 
numărul de salariaţi ai acestuia.  
    (3) Durata mandatului reprezentanţilor salariaţilor nu poate fi mai mare de 2 ani. 
 
     Art. 95 Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:  
    a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul 
colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern;  
    b) să participe la elaborarea regulamentului intern;  
    c) să promoveze interesele salariaţilor referitoare la salariu, condiţii de muncă, timp de muncă şi timp de 
odihnă, stabilitate în muncă, precum şi orice alte interese profesionale, economice şi sociale legate de relaţiile de 
muncă;  
    d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispoziţiilor legale şi ale contractului 
colectiv de muncă aplicabil;  
    e) să negocieze contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii.  
 
    Art. 96  Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele 
mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile legii.  
 
    Art. 97 Numărul de ore în cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanţii salariaţilor destinat în 
vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în 
lipsa acestuia, prin negociere directă cu conducerea unităţii.  
 
    Art. 98 Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive 
ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi. 
 
  

Capitolul 11 
ALTE PREVEDERI PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

 Art. 99 În cazul conflictelor de muncă se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. 
 
                          Capitolul 12 

                  DISPOZIŢII FINALE 
 
 Art. 100 AFER recunoaşte dreptul sindicatului de a verifica la locul de muncă modul în care sunt 
respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă şi CIM la solicitarea acestora. 
 

  
 

Art. 101 Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat astăzi 23.04.2012 la Bucureşti, şi produce 
efecte începând cu data înregistrării lui de către AFER., în condiţiile prevăzute de Legea nr. 62 / 2011 şi va fi 
adus la cunoştinţă salariaţilor în locurile convenite cu organizaţia sindicală. 
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           Anexa nr.1 

 

 
LOCURI DE MUNCĂ PENTRU CARE SE ACORDĂ  ECHIPAMENT  INDIVIDUAL  DE PROTECŢIE  ŞI  DE  LUCRU 

  

Nr.  

crt. 

Compartiment sau Direcţie /                         

Loc de muncă/                      

Activitatea specifică conform 

fişei postului 

Pericolul de accidentare in 

muncă sau îmbolnăvire 

profesionala 

Echipament de protecţie Echipament de lucru 

Sortiment norma Sortiment norma 

  buc./luni   buc./luni 

1 LABORATOR MATERIAL RULANT 

1.1 Locul de muncă: Standul inerţial de frâna (stand saboţi)  

  
Lăcătuş, electrician, tehnician, 

referent ssd, inginer, expert 
lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

hipoacuzie, surditate antifon de tip extern IP 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă sau combinezon IP 1/24 

 
  

  
  

halat IP 1/24 
 

  

  
 

lovire la cap cască de protecţie IP-1/36 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă IS 1/96 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

1.2 Locul de muncă: Standul de frâna si de rigiditate torsionată (hala vagoane) 

  
Lăcătuş, electrician, tehnician, 

referent ssd, inginer, expert 
lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

hipoacuzie, surditate antifon de tip extern IP 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă sau combinezon IP 1/24 

 
  

  
  

halat IP 1/24 
 

  

  
 

lovire la cap cască de protecţie IP-1/36 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă IS 1/36 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

1.3 Locul de muncă: Standul de încercări pneumatice                         

  
Lăcătuş,electrician,tehnician, 

referent ssd, inginer, expert 
lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

hipoacuzie, surditate antifon de tip extern IP 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

salopetă sau combinezon IP 1/24 
 

  

  
  

halat IP 1/24 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

şubă IS 1/36 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

1.4 Locul de muncă: Hala pulsatoare (încercări  mecanice la prese pulsante) 

  
Lăcătuş,electrician,tehnician, 
referent ssd,  expert 

lovire la cap cască de protecţie IP-1/36 
 

  

  
 

electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 

mănuşi de protecţie 

electroiz. 
IP-1/6 

 
  

  
  

încălţăminte de protecţie 

electroizolantă (cizme 
electroizolante) 

IP-1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

salopetă de protecţie IP-1/24 
 

  

  
  

halat din doc IP-1/24 
 

  

  
 vibraţii peste limita admisă   - 

boală de vibraţii 

mănuşi de protecţie vibroiz. IP 1/36 
 

  

  
 

pieptar amortizor IP 1/36 
 

  

  
 

hipoacuzie, surditate antifon de tip extern IP-1/36 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
şubă sau IP-1/96 

 
  

  
  

vestă vătuită sau  IP-1/48 
 

  

  
  

scurtă vătuită IP-1/48 
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1.5 Locul de muncă: Hala de încercări mecanice si tensometrie 

  
Lăcătuş, electrician, tehnician,  
referent ssd , expert 

lovire la cap cască de protecţie IP-1/36 
 

  

  
 

lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

tăiere sau înţepare la picioare 
încălţăminte de protecţie 

rezistentă la uzură 
IP-1/36 

 
  

  
 

lovire la ochi 
ochelari protecţie cu lentile 
transparente şi rezistente la 

şoc 

IP-1/36 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

salopetă de protecţie IP-1/24 
 

  

  
  

halat din doc IP-1/24 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
şubă IP-1/96 

 
  

  
  

vestă vătuită IP-1/48 
 

  

  
  

scurtă vătuită IP-1/48 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

1.6 Locul de muncă: Încercări  metalografice 

  
Rectificator,inginer, referent 
ssd, expert 

intoxicaţii acute sau cronice, 
arsuri chimice 

bonetă IP-1/24 
 

  

  
  

mască de protecţie IP-1/24 
 

  

  
  

ochelari de protecţie IP-1/36 
 

  

  
  

mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură si agenţi 

chimici 

IP-1/6 
 

  

  
  

sorţ de protecţie antiacid IP-1/12 
 

  

  
  

cizme de protecţie în contact 

cu agenţi caustici si corozivi 
IP-1/24 

 
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
halat din doc IP-1/24 

 
  

  în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

vestă vătuită IP-1/48 
 

  

  scurtă vătuită IP-1/48 
 

  

1.7 Locul de muncă: Laborator chimie 

  
Laborant, referent ssd, inginer, 
expert  

intoxicaţii acute sau cronice, 
arsuri chimice 

bonetă sau basma IP-1/24 
 

  

  
  

ochelari de protecţie IP-1/36 
 

  

  
  

salopetă de protecţie IP-1/24 
 

  

  
  

mănuşi de protecţie IP 1/12 
 

  

  
  

mănuşi de protecţie 

rezistente 
IP 1/24 

 
  

  
  

în contact cu agenţi chimici 

în contact cu agenţi chimici   
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
halat din doc IP-1/24 

 
  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

vestă vătuită IP-1/48 
 

  

  
  

scurtă vătuită IP-1/48 
 

  

2 LABORATOR  INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ 

  Laborant, referent ssd, expert  lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 
penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la soc şi penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
 

cădere de la înălţime 
centură de siguranţă 
rezistentă la tracţiune şi şoc 

IS 1/36 
 

  

  
 

lezarea labei piciorului 
bocanci cu bombeu metalic, 

rezistent la şoc 
IP 1/36 

 
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  IP-1/24 

 
  

  
  

halat din doc IP-1/24 
 

  

  Electrician 
electrocutare - tensiuni mai mari 
de 380 V 

mănuşi electroizolante IP 1/6 
 

  

  
  

cizme de cauciuc electroiz. IP 1/12 
 

  

  
 

lovire, coliziune cu mijloace de 

transport 

cască de protecţie rezistentă 

la şoc 
IP 1/36 

 
  

  
 

cădere de la înălţime centură de siguranţă IP 1/36 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  

IP 1 / 24 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



23 

 

  
  

halat din doc IP 1 / 24 
 

  

  
în plus pentru personalul din 
cadrul  laboratorului geotehnic 

pneumoconioze, iritarea 
epidermei sau a mucoaselor 

mască contra prafului IS-1/6 
 

  

  

  

în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

hipoacuzie, surditate 
suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

antifon de tip extern 
pelerină impermeabilă cu 

glugă 

IS-1/36 

IS 1/48.  

  

  

  
  

şubă IS 1/96 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

2.1 Locul de muncă: Laborator electrice electronice (maturatori electrice mijloace de transp.) 

  
Electrician,  Lăcătuş,  referent 
ssd,  expert  

electrocutare - tensiuni mai mari 
de 380 V 

mănuşi de protecţie 
electroizolante 

IP 1/6 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie 

electroizolantă 
IP 1/12 

 
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  IP 1/24 

 
  

  
  

halat din doc IP 1/24 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

pelerina impermeabilă cu 
glugă 

IS 1/48. 
 

  

  
  

şubă IS 1/96 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

3 COMPARTIMENT CERTIFICARE PERSONAL 

3.1 Locul de muncă: Defectoscopie 

  

electrician defectoscopie, 

inginer, expert 

electrocutare - tensiuni între 24 - 

380 V 
mănuşi electroizolante IP-1/12 

 
  

 
protecţia corpului halat din doc IP 1/24 

 
  

4 SERVICIUL LABORATOARE 

4.1 Locul de muncă: Serviciul Laboratoare 

  
Electrician, Lăcătuş, inginer, 
referent ssd, expert  

lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

hipoacuzie, surditate antifon de tip extern IP 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă sau combinezon IP 1 / 24 

 
  

  
  

halat IP 1 / 24 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerina impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă IS 1/96 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

5 CENTRUL DE TESTĂRI FEROVIARE FĂUREI 

5.1 Locul de muncă: Încercări electromecanice şi de frână la CTF - Făurei  

  
Şef centru testări, referent ssd , 
tehnician, expert 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 
la şoc şi penetraţie 

IS-1/36 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
halat IP 1/24 

 
  

  
 

deplasări pe suprafeţe umede - 

îmbolnăvire datorată umezelii 
cizme de apă şi noroi  IP 1/12 

 
  

  
în plus pentru lucru în  exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48. 

 
  

  
  

şubă IS 1/96 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi dublate  IP 1/24 
 

  

  Lăcătuş mecanic ( sudor) lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

arsuri termice 
mască sudură (ochelari de 

protecţie) 
IP 1/36 

 
  

  
  

sorţ lung cu pieptar  IS 1/12 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 
la şoc şi penetraţie 

IS-1/36 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
halat IP 1/24 

 
  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 
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şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

încălţăminte de protecţie IS 1/12 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48. 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

5.2 Locul de muncă: Încercări electro -mecanice şi de frână la CTF - Făurei   

  Electrician,                                                                                              
electrocutare - tensiuni mai mari 
de 380 V 

mănuşi de protecţie 
electroizolante 

IP 1/6 
 

  

  
  

cizme electroizolante IP 1/12 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 
la şoc şi penetraţie 

IS-1/36 
 

  

  
 

cădere de la înălţime centură de siguranţă IS 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  IP 1/24 

 
  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
Montator,  reglor de instalaţii 

SCB electromec. SCB 

electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 

mănuşi de protecţie 

electroizolante 
IP 1/6 

 
  

  
  

cizme electroizolante IP 1/12 
 

  

  
 

arsuri termice sorţ de protecţie antiacid IP 1/12 
 

  

  
 

lezare, coliziune cu mijloace de 

transport 
vestă avertizoare  IP 1/6 

 
  

  
 

arsuri termice mănuşi protecţie antiacid IP 1/12 
 

  

  
 

deplasări pe suprafeţe umede - 

îmbolnăvire datorată umezelii 
cizme de apă şi noroi  IP 1/12 

 
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

salopetă  IP 1/24 
 

  

  
  

halat IP 1/24 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la şoc şi penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  Mecanic locomotiva 
electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 

mănuşi de protecţie 

electroizolante 
IP 1/6 

 
  

  
  

cizme electroizolante IP 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  IP 1/24 

 
  

  
     

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  Impiegat de mişcare  
lezare, coliziune cu mijloace de 

transport 
vestă avertizoare  IP 1/6 uniforma CFR 1 / 24 

  
 

lovire la mâini 
mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

deplasări pe suprafeţe umede - 
îmbolnăvire datorată umezelii 

cizme de apă şi noroi  IP 1/12 
 

  

  
     

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
     

  

  Manevrant vagoane 
lezare, coliziune cu mijloace de 

transport 
vestă avertizoare  IP 1/6 uniforma CFR 1 / 24 

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la şoc şi penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
 

lovire la mâini 
mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
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deplasări pe suprafeţe umede - 

îmbolnăvire datorată umezelii 
cizme de apă si noroi  IP 1/12 

 
  

  
 

lezarea labei piciorului 

bocanci cu talpă din cauciuc 

şi  bombeu metalic, rezistent 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  

  

în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

salopetă  

pelerină impermeabilă cu 

glugă 

IP 1/24 

IS 1/48  

  

  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
     

  

  
Meseriaş întreţinere cale,  şef 
echipa întreţinere cale ferată, 

picher 

lezare, coliziune cu mijloace de 

transport 
vestă avertizoare  IP 1/6 

 
  

  
 

lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

lezarea labei piciorului 

bocanci cu talpă din cauciuc 

şi  bombeu metalic, rezistent 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la şoc şi penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
 

deplasări pe suprafeţe umede - 
îmbolnăvire datorată umezelii 

cizme de apă şi noroi  IP 1/12 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  IP 1/24 

 
  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 
glugă 

IS 1/48 
 

  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
  

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
     

  

  Macaragiu 
electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 

mănuşi de protecţie 

electroizolante 
IP 1/6 

 
  

  
  

cizme electroizolante IP 1/12 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la şoc şi penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
 

lezarea labei piciorului 
bocanci cu talpă din cauciuc 
şi  bombeu metalic, rezistent 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

halat IP 1/24 
 

  

  
  

salopetă  IP 1/24 
 

  

  
     

  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 
glugă 

IS 1/48 
 

  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători laterale  IS 1/48 
 

  

  
     

  

  
     

  

  
Paznic,                                      

Paznic bariera 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
şubă lungă IP 1/36 

 
  

  
  

cizme din pâslă IP 1/36 
 

  

  
  

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

mănuşi îmblănite IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă cu apărători pt. 

urechi 
IP 1/48 

 
  

6 COMPARTIMENT PREGĂTIRE PROBE 

  
Inginer,  tehnician, electrician, 
electronist, referent, expert 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

halat IP 1/24 
 

  

  
Lăcătuş, frezor, strungar, 

rabotor, 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă  IP 1/24 

 
  

  
 

lovire la mâini 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

tăiere sau înţepare în regiunea 
abdominală 

sorţ de protecţie IS - 1/36 
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lovire la ochi 
ochelari de protecţie cu 
lentile transparente rezistente 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  Rectificator 
antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

salopetă  IP 1/24 
 

  

  
 

lovire la ochi 

ochelari de protecţie cu 

lentile transparente rezistente 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
  

Laborant 

lovire la mâini 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 

mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură şi 
penetraţie 

halat 

IP 1/6 
IP 1/24  

  
  

  
 

lovire la ochi 
ochelari de protecţie cu 
lentile transparente rezistente 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
 

lovire la mâini 
mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  Muncitor necalificat lovire la mâini 
mănuşi de protecţie 
rezistente la uzură şi 

penetraţie 

IP 1/6 
 

  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 
personale 

halat IP 1/24 
 

  

  
     

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

 scurtă vătuită sau vestă 

vătuită 
IS 1/96 

 
  

7 AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ 

  
Inspector de stat (toate 

categoriile) 

electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 
cizme electroizolante IP 1/12 uniforma CFR IP- 1/24 

  
 

lezarea labei piciorului 

bocanci cu talpă din cauciuc 

şi  bombeu metalic, rezistent 
la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IP 1/48 

 
  

  
  

şubă scurtă IP 1/96 
 

  

  
  

mănuşi dublate IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă fără  apărători 
laterale  

IP 1/48 
 

  

8 ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN 

  
inspector tehnic (toate 

categoriile) 

electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 
cizme electroizolante IP 1/12 

 
  

  
 

lezarea labei piciorului 
bocanci cu talpă din cauciuc 
şi  bombeu metalic, rezistent 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neîncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 
glugă 

IS 1/48 
 

  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi dublate IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă fără  apărători 
laterale  

IS 1/48 
 

  

9 ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN 

  investigator 
electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 
cizme electroizolante IP 1/12 

uniforma tip 

CFR 
1 / 24 

  
 

lezarea labei piciorului 
bocanci cu talpă din cauciuc 
şi  bombeu metalic, rezistent 

la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 
sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

pelerina impermeabilă cu 
glugă 

IS 1/48 
 

  

  
  

şubă scurtă IS 1/96 
 

  

  
  

mănuşi dublate IP 1/24 
 

  

  
  

căciulă fără  apărători 

laterale  
IS 1/48 

 
  

10  BIROU ADMINISTRATIV APROVIZIONARE ARHIVĂ 

10.1 Locul de muncă: întreţinere clădiri si instalaţii aferente 

  Inginer, referent ssd, 
antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
halat IP 1/24 

 
  

  tehnician, expert 
    

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
şubă scurtă IS 1/96 

 
  

  Tâmplar lovire la ochi 

ochelari de protecţie cu 

lentile transparente rezistente 

la şoc 

IP- 1/36 
 

  

  
 

lipirea obiectelor de tegumente 

sau de îmbrăcăminte 
bonetă sau basma IP- 1/24 
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tăiere sau înţepare în regiunea 

abdominală 
sorţ de protecţie IP- 1/24 

 
  

  
 

tăiere sau înţepare la mâini 
mănuşi de protecţie sau 

palmare 
IP 1/6 

 
  

  
 

tăiere sau înţepare în regiunea 
abdominală 

burtieră de protecţie tip A IP 1/24 
 

  

  
 

protecţie corp salopetă IP 1/24 
 

  

  
 

tăiere sau înţepare la picioare bocanci IP 1/24 
 

  

  pt. lucru în exterior 
suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

costum vătuit sau IS 1/48 
 

  

  
  

vestă vătuită sau IS 1/48 
 

  

  

  

  

Instalator infectarea organismului 

scurtă vătuită sau 

mănuşi de protecţie 
impermeabile 

masca de protecţie 

IS 1/48 

IP 1/6 

IP 1/12 
 

  

  

  

  
 

pulberi netoxice in atmosferă ochelari de protecţie IP 1/36 
 

  

  
 

infectarea organismului cizme de cauciuc IP 1/12 
 

  

  
 

protecţia corpului salopetă sau combinezon IP 1/24 
 

  

  
 

tăiere sau înţepare la picioare bocanci IP 1/24 
 

  

  pt. lucru în exterior 
suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
costum vătuit sau IS 1/48 

 
  

  
  

vestă vătuită sau IS 1/48 
 

  

  
  

scurtă vătuită sau IS 1/48 
 

  

  Lăcătuş  lovire la ochi 

ochelari de protecţie cu 

lentile transparente rezistente 
la şoc 

IP 1/36 
 

  

  
 

lovire la mâini 
mănuşi de protecţie 

rezistente la uzură 
IP 1/6 

 
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă sau combinezon IP 1/24 

 
  

  
 

tăiere sau înţepare la picioare bocanci IP 1/24 
 

  

   pt. lucru în exterior  
suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

vestă vătuită sau IS 1/48 
 

  

  
  

scurtă vătuită sau IS 1/48 
 

  

  Electrician / electronist 
electrocutare - tensiuni mai mari 
de 380 V 

mănuşi de protecţie 
electroizolante 

IP 1/6 
 

  

  
  

cizme electroizolante IP 1/12 
 

  

  
 

lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la şoc şi penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
 

antrenarea îmbrăcămintei 

personale 
salopetă sau combinezon IP 1/24 

 
  

  pt. lucru în exterior 
suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
vestă vătuita sau IS 1/48 

 
  

  
  

scurtă vătuită IS 1/48 
 

  

  Sudor 
contact cu flacăra deschisă  si/sau 
particule incandescente - arsuri 

termice 

mănuşi de protecţie tip sudor  IP 1/24 
 

  

  
  

ochelari de protecţie IP 1/36 
 

  

  
  

mască de protecţie tip sudor IP 1/24 
 

  

  
  

sorţ lung cu pieptar IP 1/24 
 

  

  
  

bocanci cu talpă de lemn IP 1/24 
 

  

  
  

salopetă  ignifugată IP 1/24 
 

  

  
 

electrocutare - tensiuni mai mari 

de 380 V 
cizme electroizolante IP 1/12 

 
  

  pt. lucru în exterior suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

vestă vătuită sau IS 1/48 
 

  

  
 

scurtă vătuită IS 1/48 
 

  

10.2 Locul de muncă:  lucrări de intervenţie în caz de avarii 

  lucru la înălţime lovire la cap 
cască de protecţie rezistentă 

la şoc si penetraţie 
IS-1/36 

 
  

  
 

cădere de la înălţime centură de siguranţă IS 1/36 
 

  

10.3 Locul de muncă: Editare legătorie 

  
Operator la maşini de 
multiplicat si heliograf 

iritarea epidermei sau a mucoasei 
ochelari de protecţie la 
radiaţii ultraviolete 

IP 1/36 
 

  

  
  

mănuşi de protecţie la aditivi  IP 1/12 
 

  

  Legator manual 
lipirea obiectelor de tegumente 
sau de înălţime - intoxicaţii 

sorţ de protecţie IP 1/12 
 

  

  
 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  
Arhivar sau personal  care 
prestează activităţi similare 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

         
 

Protecţie respiratorie mască praf 
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10.4 Locul de muncă: Aprovizionare / Magazie 

  
Merceolog, (executa şi activ. 
de manipulare materiale) 

protecţia mâinilor 
mănuşi de protecţie sau 
palmare 

IP 1/24 
 

  

  
 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  
Gestionar (execută activ.de 

manipulare materiale) 
protecţia mâinilor 

mănuşi de protecţie sau 

palmare 
IP 1/12 

 
  

  
 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  pt. lucru în exterior 
suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
scurtă vătuită IS 1/48 

 
  

10.5 Locul de muncă: Administrativ 

  Şofer  administrativ  protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  pt. lucru în exterior 
suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

scurtă vătuită IS 1/48 
 

  

  Muncitor necalificat  infectarea organismului halat din doc IP-1/24 
 

  

  
 

infectarea organismului 
mănuşi de menaj, din 

cauciuc 
 IP 1/6 

 
  

  
 

deplasări pe suprafeţe umede - 
îmbolnăvire datorată umezelii 

cizme de apa si noroi  IP 1/12 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spatii neâncălzite 

suprasolicitarea  termică a 

organismului (suprarăcire) 
şubă scurtă sau IS 1/96 

 
  

  
  

scurtă vătuită IS 1/48 
 

  

  
personal TESA (tehnician, 

referent)  
protecţia corpului halat din doc IP-1/24 

 
  

11 SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 

  
personal TESA (tehnician, 

referent, economist, expert) 
protecţia mâinilor 

mănuşi de protecţie sau 

palmare 
IP 1/24 

 
  

  
 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  
în plus pentru lucru în exterior 

sau spaţii neâncălzite 

suprasolicitarea  termică a 

organismului (suprarăcire) 

pelerină impermeabilă cu 

glugă 
IS 1/48 

 
  

  
  

şubă scurtă sau IS 1/96 
 

  

  
  

scurtă vătuită IS 1/48 
 

  

12 SERVICIUL ELABORARE NORME 

  
Bibliotecar sau personal care 

prestează activităţi  similare 
protecţia corpului halat din doc IP-1/24 

 
  

  
 

Protecţie respiratorie mască praf 
  

  

13 SERVICIUL SUBSISTEM MATERIAL RULANT 

  

Personal care prestează 

activitate de arhivare 

documentaţie 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  
 

Protecţie respiratorie mască praf 
  

  

14 COMPARTIMENT INTRETINERE TEHNICA DE CALCUL 

  

referent, tehnician, inginer, 

expert – inginer de sistem 
(activităţi practice) 

protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  
 

Protecţie respiratorie mască praf 
  

  

15 SERVICIUL TEHNIC INVESTITII 

  
Personal activitate de arhivare 

documentaţie 
protecţia corpului halat din doc IP-1/24 

 
  

  
 

Protecţie respiratorie mască praf 
  

  

  pt. lucru in exterior (după caz) 
suprasolicitarea termică a 
organismului (suprarăcire) 

scurtă vătuită IS 1/48 
 

  

16 ASFR;  ONFR; OIFR; OLFR 

  Şofer   protecţia corpului halat din doc IP-1/24 
 

  

  pt. lucru în exterior 
suprasolicitarea termică a 

organismului (suprarăcire) 
scurtă vătuită IS 1/48 

 
  

              

 
IS= inventar secţie 

     

 
IP= inventar personal 
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 Anexa nr. 2 

  

  

 

CATEGORIILE DE MATERIALE IGIENICO-SANITARE / LOCURILE DE MUNCĂ UNDE SE ACORDĂ     

 

Nr.  Activitatea specifică conform fişei postului / Locul de muncă  

crt.  

   

1 Arhivar (personal care prin fişa postului prestează activitate specifică ) 

2 Inginer de sistem/Administrator reţea (Compartiment Întreţinere Tehnică de Calcul) 

3 Bibliotecar (personal care prin fişa postului prestează activitate specifică ) 

4 Electrician (Laborator Material Rulant, Compartiment Certificare Personal, Centrul de Testări Feroviare Făurei,   

  Compartiment Pregătire Probe, Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă, Compartimetul Întreţinere Tehnică de Calcul) 

5 Electromecanic SCB (Centrul de Testări Feroviare Făurei)  

6 Electronist (Serviciul Laboratorare, Compartiment Pregătire Probe, Compartimentul Întreţinere Tehnică de Calcul) 

7 Expert (Laborator Material Rulant, Laborator Infrastructură şi Semnalizări, Serviciul Laboratorare) 

8 Expert- laborator metalografie,chimie organică /anorganică 

9 Frezor (Compartiment Pregătire Probe) 

10 Impiegat de miscare (Centrul de Testări Feroviare Făurei) 

11 Instalator (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă) 

12 Laborant (Laborator Material Rulant, Laborator Infrastructură şi Semnalizare) 

13 Lăcătuş (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă, Laborator Material Rulant, Serviciul Laboratorare,  

  Centrul de Testări Feroviare Făurei, Compartiment Pregătire Probe)  

14 Legător manual (Serviciul Certificare şi Autorizare de Siguranţă) 

15 Manevrant vagoane (Centrul de Testări Feroviare Făurei) 

16 Mecanic locomotivă (Centrul de Testări Feroviare Făurei)  

17 Merceolog (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă) 

18 Meseriaş intreţinere cale (Centrul de Testări Feroviare Făurei)   

19 Muncitor necalificat (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă, Compartiment Pregătire Probe) 

20 Operator calculator (Compartiment Pregătire Probe) 

21 Rabotor (Compartiment Pregătire Probe) 

22 Rectificator (Serviciul Laboratorare, Compartiment Pregătire Probe) 

23 Referent (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă, Laboratorul Material Rulant,Laborator Infrastructură şi Semnalizare) 

24 Registratură (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă) 

25 
Şef depozit (personal care prestează activitate specifică de şef depozit la Centrul de Testări Feroviare Făurei  sau Biroul 
Administrativ Aprovizionare Arhivă)  

26 Şef echipă cale (Centrul de Testări Feroviare Făurei)   

27 Şofer (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă, ASFR -ISF, ASFR, ONFR, OIFR, OLFR) 

28 Strungar (Compartiment Pregătire Probe) 

29 Sudor (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă) 

30 Tâmplar (Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă) 

31 Tehnician (Serviciul Achiziţii Publice -personal aprov., Biroul Administrativ Aprovizionare Arhivă, Laborator Material Rulant, 

  Laborator Infrastructură şi Semnalizări, Centrul de Testări Feroviare Făurei,   Compartiment Pregătire Probe,  

  Compartimentul Întreţinere Tehnică de Calcul-inginer de sistem/administrator reţea) 

NOTA : 

 - materialele igienico sanitare acordate sunt: săpun în cantităţile de la 100-200 gr./om/ lună,  

 unguent în cantităţile 50-300 gr./om/lună, perie unghii 1 buc./om/an, prosop 1 buc./om/an 

 - materialele igienico-sanitare se distribuie personalului  numai pentru perioadele de timp;  

 în care desfăşoara activităţi specifice atestate prin semnătura  şefului de compartiment; 

 - cantităţile distribuite lunar sunt prevazute pentru o normă înteragă de lucru (170 ore/luna)  

 şi în cazul în care activităţile specifice sunt reduse şi  materialele igienico-sanitare se diminueaza  

 corespunzator cu numarul  de ore efectiv lucrate în activitatea specifică; în funcţie de greutatea 

 produselor achizitionate (g/buc), la distribuirea materialelor igienico-sanitare este posibilă rotunjirea 

 cantităţilor prevazute în listă, în plus sau în minus, fară a prejudicia semnificativ drepturile salariaţilor. 
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 Anexa nr. 3 

    

 

LOCURI DE MUNCĂ UNDE SE DISTRIBUIE ALIMENTAŢIE DE PROTECŢIE ANTIDOT 

 

(la locurile de muncă cu condiţii deosebite - efort fizic, mediu toxic, presiune crescută sau temperatură ridicată) 
conform OMT nr. 242/1961 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Locul de muncă / activitatea specifică conform fişei 

postului 

Alimentaţia 
acordată 

Cantitatea zilnică 
pentru un salariat 

0 1 2 3 

  
1 

 Personalul laboratorului/serviciului, indiferent de 
funcţie,  care lucrează cu substanţe chimice 

 lapte  0,500 l 

2 
 Personalul care participă la analizele metalografice 
(expunere pulberi agresive+substanţe chimice) 

 lapte  0,500 l 

    

 3 
 

 Operator copiator si heliograf lapte 0,500 l 

4 Sudor lapte 0,500 l 

5 
  
  
  

Personalul AFER care îşi desfăşoară activitatea la 
Centrul de Testări  Feroviare Făurei  
(permanent + delegaţi) 

apă plată   
 -carbogazoasă 
 -necarbogazoasă 

  
2 l - 6 luni pe an (aprilie - sept.) 
1 l  - 6 luni pe an (oct.-martie)  

    

 Instrucţiuni privind alimentaţia de protecţie:   
1  Alimentul de protecţie "lapte" se va distribui numai atunci când sunt lucrări specifice ce necesită protecţie 

alimentară, pe bază de referat de necesitate aprobat de directorul coordonator şi avizat de compartimentul 
de protecţia muncii din AFER.         

2  Alimentaţia de protecţie se acordă pentru timpul efectiv lucrat la locurile de muncă cu condiţii deosebite.  

3 Salariaţii care prestează  una din muncile prevăzute în lista de mai sus au dreptul să 

 primească gratuit alimente de protecţie.   

4 Alimentele de protecţie nu vor putea fi înlocuite cu nici un alt aliment  iar raţiile respective nu vor fi  

 mărite sau  micşorate.   

5 Alimentele de protecţie se acordă numai salariaţilor care prestează muncile   prevăzute în normativ. 

6 Salariaţii nu au dreptul sa primească alimentele de protecţie pentru zilele când lipsesc de la lucru,   

 când prestează alte munci care nu sunt prevăzute în normativ sau când nu lucrează  cel putin 50%  

 din timpul normal de lucru la unul din locurile de muncă prevăzute în normativ. 

7 Este interzisă compensaţia alimentelor sau a apei în bani.  

8 Este interzisă  acordarea alimentelor de protecţie  pentru mai multe zile. 

9 Alimentele de protecţie se vor distribui salariaţilor în condiţii igienico-sanitare. 

10 Salariaţii care primesc alimentele de protecţie sunt obligaţi să le consume  în timpul lucrului.  

11 La locurile de muncă unde, prin măsuri  tehnico-organizatorice luate, s-au înlăturat factorii care au  

 condus la acordarea alimentaţiei de protecţie, nu se va mai acordă aceasta alimentaţie. 
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Anexa nr. 4 

Prescripţii interne de acordare si utilizare a Echipamentului 
Individual de Protecţie 

 
CUPRINS 
Cap.I Instrucţiuni privind normativul de acordare şi utilizare a echipamentului individual  de protecţie. 
1. Terminologia utilizată 
2. Instrucţiuni de aplicare 
3. Responsabilităţi 
1. INSTRUCŢIUNI privind normativul de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie 
1.TERMINOLOGIE 
1.1. Factor de risc. 
Factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de 

muncă şi care pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale. 
Factorii de risc constituie cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. După 
producerea unor astfel de evenimente negative, factorii de risc se transformă în cauze ale accidentelor şi 
bolilor profesionale. 
1.2. Factor periculos 
Factor de risc a carei acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la accidentarea acestuia. 
1.3. Factor nociv 
Factor de risc a carei acţiune asupra executantului duce, în anumite condiţii, la îmbolnăvirea acestuia. 
1.4. Protecţia individuală 
Masura de securitate a muncii prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de risc asupra 

unei singure persoane. 
Protecţia individuală reprezintă o modalitate de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale la care se apelează în cazurile când au fost epuizate, atât cât este rezonabil, orice alte mijloace 
tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii 
sau când nu pot fi avute în vedere asemenea mijloce. 

Protecţia individuală se realizează cu ajutorul mijloacelor individuale de protecţie; prin intermediul ei se 
poate combate un număr limitat de factori de risc. 

1.5. Mijlocul individual de protecţie 
Mijlocul individual destinat protecţiei unui singur participant în procesul de muncă şi care este purtat de 

acesta. 
Mijlocele individuale de protecţie fac parte din categoria protectorilor a căror particularitate o reprezintă 

faptul că îşi îndeplineşte funcţia de protecţie prin înterpunerea între factorul de risc şi organismul uman. În unele 
situaţii mijlocele individuale de protecţie au o funcţie de protecţie indirectă în sensul că utilizarea lor previne 
declanşarea unor fenomene care ar putea conduce la accidente de muncă. 

1.6. Funcţia de protecţie 
Funcţia realizată de un mijloc de protecţie prin care se combate acţiunea unui factor de risc asupra 

organismului uman sau numai se semnalizează existenţa unui factor de risc. 
1.7. Protector 
Obstacol destinat a fi interpus între un factor de risc şi organismul uman pentru a realiza o funcţie de 

protecţie prin împiedicarea contactului între aceştia. 
1.8. Echipament individual de protecţie (E.I.P.) 
Reprezintă mijlocele cu care este dotat fiecare participant în procesul de munca, pentru a fi protejat 

împotriva factorilor de risc.  
Echipamentul individual de protecţie trebuie să asigure protecţia muncitorului împotriva tuturor factorilor 

de risc care 
acţionează asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă. 

1.9. Sortiment (mijloace individuale de protecţie) 
Grup specific de mijloace individuale de protecţie care asigură protecţie aceleiaşi părţi anatomice, 

caracterizată prin aceeaşi formă generală şi caracteristici funcţionale. 
1.10. Tip (mijloace individuale de protecţie) 
Grup specific de mijloace individuale de protecţie din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul că 

realizează protecţia împortiva aceluiaşi factor de risc. 
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2. INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 
2.1. Echipamentul individual de protecţie se acordă gratuit personalului propriu cât şi tuturor categoriilor 

de persoane ce desfăşoară activităţi în cadrul AFER, funcţie de meserie. 
2.2. Durata normată de folosire a sortimentului şi tipului de echipament pentru este minimă. 
La expirarea termenului legal de folosinţă al echipamentului de protecţie, acordarea echipamentului nou 

nu se va condiţiona de returnarea celui expirat.  
2.3. Dotarea pe loc de muncă se va aduce la cunoştinţă fiecărui angajat în cadrul instructajului introductiv 

general, la semnarea contractului de muncă. 
2.4. Instruirea personalului privind modul de utilizare şi caracteristicile echipamentului individual de 

protecţie se va efectua de către conducătorul locului de muncă iar periodic, de către persoanele care efectuează 
instructajul periodic de securitate si sanatate in muncă. 

2.5. La modificarea condiţiilor de muncă, conducătorul locului de muncă, care are şi sarcina de a efectua 
instructajul la schimbarea condiţiilor de muncă, are obligaţia atât de a asigura mijloacele individuale de protecţie 
necesare noii situaţii cât şi instruirea executantului în legătură cu utilizarea corectă a acestora. 

2.6. În cazul folosirii de personal pentru executarea unei activităţi din cadrul altei meserii sau pentru 
cumulul de funcţii (meserii) se va acorda echipamentul de protecţie corespunzător acestor meserii, dar numai pe 
perioada de timp respectivă. 

3. RESPONSABILITĂŢI 
3.1. Angajatorul are sarcina să sancţioneze, conform legislaţiei în vigoare, nepurtarea echipamentului de 

protecţie, în cazul când s-a acordat corect şi este în stare de funcţionare, sau când se utilizează în alte condiţii 
decât cele prevăzute în instrucţiunile de utilizare. 

Aprovizionarea cu echipament de protecţie se va efectua de către colectivul de achiziţii din AFER . 
La încheierea contractelor, se vor solicita furnizorilor, instrucţiunile de utilizarea şi întreţinere pentru 

sortimentul şi tipul de echipament de protecţie, precum şi certificat de calitate şi de conformitate a produsului. 
Durata reală de folosire se va prelungi cu 50% pentru sortimentele: 
- confecţionate din BBC 100% la salopetă, halat, costum vătuit, şubă scurtă (geacă vătuită); 
- încălţăminte cu talpa antiderapantă şi bocanci rezistenţi la uzură / impact, confecţionaţi în acest scop. 

  3.2 Obligaţiile personalului participanţi în procesul de muncă 
Personalul muncitor precum şi celelalte categorii de personal care beneficiază de echipament individual 

de protecţie au următoarele obligaţii: 
a)să cunoască caracteristicile şi modul corect de utilizarea a mijloacelor individuale de protecţie din 

dotare, care sunt prevăzute în STAS-urile sau instrucţiunile de utilizare; 
b) să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata îndeplinirii sarcinilor de muncă sau activităţilor pe 

care le desfăşoară, conform prevederilor prezentului normativ. Nepurtarea echipamentului individual de protecţie 
(în cazul când acesta este corect acordat şi în stare de funcţionare), sau utilizarea acestuia în alte condiţii decât 
cele prevăzute în instrucţiunile de utilizare STAS-urilor de produs sau prezentului document, va fi sancţionată 
conform legislaţiei în vigoare. 

c) să utilizeze echipamentul individual de protecţie numai în scopul pentru care acesta a fost atribuit; să 
se preocupe de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia. 

d) să prezinte mijloacele individuale de protecţie la verificările periodice. 
e) să solicite un nou mijloc individual de protecţie atunci când, din diverse motive, cel din dotare nu mai 

prezintă calităţile de protecţie necesare. 
Pierderea calităţilor de protecţie, din vina purtătorului, îndreptăţeşte AFER la recuperarea pagubei pe 

seama acestuia. 
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          Anexa nr. 5 

 

 

         AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER 
          

 
 

ACT ADITIONAL  
Nr     .........../........../    .     . 

 
La contractul individual de muncă nr.  

 
cu privire la formarea profesională a  personalului din AFER 

 

Părţile contractului: 

 

- Autoritatea Feroviară Română - AFER reprezentată prin , …………………  în calitate de 

director general 

 şi  

       - domnul/doamna ………..  salariat(a) al AFER, în funcţia de  ……………….. ,  la compartimentul 

……………………..   a intervenit următorul act adiţional la contractul individual de muncă în următoarele condiţii 

asupra cărora am convenit: 

 
 
 Art.1. AFER, asigura stagiul (cursul) de perfecţionare profesională la …………  din …………… în 

scopul însuşirii cunoştinţelor în domeniul ………………………… ; 

 Art.2. Salariatul are obligaţia ca în următorii 3 ani după terminarea stagiului de perfecţionare sa 

lucreze la AFER în vederea aplicării cunoştinţelor dobândite. 

 Art.3. Perioada de desfăşurare  şi durata stagiului de perfecţionare ………….  .  

 Art.4. Transportul în valoare de……., cazarea în valoare de…….., diurna în valoare de ………… sunt 

asigurate de: ……………. . 

 Art.5. Pe perioada stagiului  de perfecţionare, AFER asigura salariatului următoarele: 

              -plata cursului de perfecţionare în valoare de……………   

              -plata taxei de examen în valoare de............... 

   -salariul de bază şi sporurile aferente perioadei de la data ……. la data…..; 

 Art.6. In cazul în care, după efectuarea stagiului de perfecţionare, salariatul nu respecta prevederile 

prezentului act adiţional si părăseşte unitatea din iniţiativa sa sau din motive imputabile lui, înaintea termenului 

stabilit prin prezentul act adiţional, acesta va restitui cheltuielile avansate de AFER,  astfel: 

 
100%  - dacă părăseşte unitatea înainte de expirarea perioadei de un an  

  75%  - dacă părăseşte unitatea înainte de expirarea perioadei de doi ani 

   50%  - dacă părăseşte unitatea înainte de expirarea perioadei de trei ani 

    Art.7.  În cazul în care salariatul nu absolvă cursul din motive imputabile lui (absenţe nemotivate, 

neprezentare, nepromovare la examen , etc), salariatul se obligă să achite contravaloarea acestuia. 

 Art.8. Prezentul act adiţional constituie titlu executoriu pentru ambele părţi, fără altă formalitate. 

 
DIRECTOR GENERAL,    
…………………..        Salariat, 
 
           
Şef Birou RU         Vizat juridic  
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Anexa nr.6 

 

 

Lista activităţilor în condiţii periculoase şi în condiţii grele  de muncă 

 
Loc de muncă/ activitate condiţii periculoase condiţii grele 

1.Desfasurare si efectuare incercari in cadrul: 

-Serviciul laboratoare  

-Laborator Material Rulant 

-Laboratorul Infrastructură şi Semnalizare 

-Compartiment pregatire probe 

-Centrul de Testări Feroviare 

x x 

2.Activităţi desfasurate în linie curentă 
x 

x 

 

 

 

 Notă: sporurile pentru conditii periculoase/conditii grele de muncă se acorda functie de 

numarul de ore lucrate pe baza documentelor justificative, personalului care participă 

efectiv la aceste activităţi. 

 
 
 
 
 


