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Având În vedere Încetarea stării de alertă Începând cu data de 09.03.2022 şi necesitatea iniţierii negocierii unui nou
contract colectiv de muncă la nivelul unităţii, ţinând cont de dispoziţiile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/ 2011 a
dialogului social, potrivit cărora "În unitătile În care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv
de muncă, dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicală reprezentativă În
sectorul de activitate din care face parte unitatea, se face de către reprezentantii federatiei sindicale, [••.], Împreună cu
reprezentantii alesi ai angajatilor", vă rugăm ca până la data de 21.03.2022 să vă desemnati, În scris, 1 (un)
reprezentant, care va fi convocat ulterior la negocieri.

În acest scop, vă transmitem că, În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Codul muncii, reprezentantul va
trebui ales în cadrul adunării generale a salariatilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariatilor.

Potrivit prevederilor art. 134 pct. 2 lit. a) din Legea nr. 62/ 2011 a dialogului social, angajaţii, ca părţi ale
contractului colectiv de muncă, sunt reprezentaţi "la nivel de unitate de către sindicatele legal constituite şi reprezentative. În
cazul În care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de către federaţia la care este afiliat sindicatul, dacă
federatia este reprezentativă la nivelul sectorului din care face parte unitatea".

Conform art. 51 alin. (l) pct. C lit. (c) din Legea dialogului social, la nivel de unitate, sunt reprezentative
organizaţiile sindicale al căror număr de membri reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii, iar la
nivel de sector de activitate este îndeplinită condiţia reprezentativităţii atunci când organizaţiile sindicale componente ale
federaţiei cumulează, potrivit dispoziţiilor art. 51 alin. (1) pct. B lit. c) din Legea dialogului social, un număr de membri de
cel puţin 7% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate respectiv (sectorul bugetar de activitate Sănătate).

În conformitate cu dispoziţiile Art. 52 Lit. B din Legea nr. 62/ 2011, dovada Îllldeplinirii condiţiilor de
reprezentativitate la nivel de sector de activitate se face astfel:

a) copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri
judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere;

b) declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de
membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al
federaţiei sindicale;

c) datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul de activitate respectiv sau,
În cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din grup privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Potrivit dispoziţiilor Art. 51 alin. (2) din Legea nr. 62/20 Il, îndeplinirea de catre organizaţiile sindicale a condiţiilor
de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanta care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea
la instantă a documentatiei prevăzute la art. 52.


