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Hotărârea nr. 37/28.09.2015
a Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., prin membrii acestuia desemnaţi şi
validaţi prin Hotărârile Consiliului Local Sighişoara nr. 119/25.07.2013, 186/28.11.2013, 2/30.01.2014,
53/27.02.1014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr.
7/16.04.2014;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 154/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 96/2003 privind
protecţia maternităţii la locurile de muncă;
În temeiul prerogativelor şi atribuţiilor stabilite prin Actul Constitutiv al societăţii actualizat,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 197/27.11.2014;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Modificarea Regulamentului Intern, anexă la Hotărârea Consiliului de Administraţie al
S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 7/16.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
“Cap. VI – Măsuri de protecţie socială reglementate de O.U.G. nr. 96/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Art.56. Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la
agenţi, procese sau condiţii de muncă, a căror listă neexhaustivă este prezentată în
Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 96/2003, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi
durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - e) din O.U.G. nr. 96/2003 în
societate şi, ulterior, la orice modificare a condiţiilor de muncă, fie direct, fie prin
intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire prevăzute la art.8 şi 9 din Legea nr.
319/2006, cu modificările ulterioare, cu scopul de:
a) a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect
posibil asupra sarcinii sau alăptării, în sensul art. 2 lit. c) - e) din O.U.G. nr.
96/2003;
b) a decide ce măsuri trebuie luate.
Art.57. Evaluările prevăzute la art.56 se efectuează de către angajator, cu
participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor,
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împreună cu toate măsurile care trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în
muncă, se consemnează în rapoarte scrise.
Art.58.(1) Fără a aduce atingere art.16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, cu modificările
ulterioare, angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
întocmirii rapoartelor scrise prevăzute la art.56 să înmâneze o copie a acestora
reprezentanţilor salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor.
(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării
privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de muncă, a măsurilor care
trebuie luate referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi asupra
drepturilor care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art.61.(1) Fără a aduce atingere art. 6 şi 7 din Legea nr. 319/2006, cu modificările
ulterioare, în cazul în care rezultatele evaluării la care se face referire la art. 56
evidenţiază un risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor prevăzute la art. 2
lit. c) - e) din O.U.G. nr. 96/2003 sau o repercusiune asupra sarcinii sau alăptării,
angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară
a condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie
evitată expunerea acesteia la riscurile evidenţiate, conform recomandării medicului
de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
(2) Dacă modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este
posibilă ori nu poate fi realizată din motive bine întemeiate, angajatorul va lua
măsuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori
securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului
de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.
Art.62. (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu
poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 61 alin. (2), salariatele prevăzute
la art. 2 lit. c) - e) din O.U.G. nr. 96/2003 au dreptul la concediu de risc maternal,
după cum urmează:
a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, salariatele
prevăzute la art. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 96/2003;
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b) după data revenirii din concediul de lăuzie obligatoriu, salariatele prevăzute la
art. 2 lit. d) şi e) din O.U.G. nr. 96/2003, în cazul în care nu solicită concediul şi
indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2
ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, până la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o
perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul
specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat
simultan cu alte concedii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.63.(1) Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele
au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu de lăuzie, în condiţiile
prevăzute la art. 2 lit. g) din O.U.G. nr. 96/2003 şi în cadrul concediului pentru
lăuzie stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.64.(3) Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care
menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca respectivă.
(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este
posibil, salariata va beneficia de concediul de risc maternal conform art. 10 şi
indemnizaţia de risc maternal, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.65.(1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea în cazul:
a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. c) - e) din O.U.G. nr. 96/2003, din motive care
au legătură directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediu de maternitate;
d) salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până
la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni intercurente, pană la
împlinirea vârstei de 18 ani.
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(3) Dispoziţiile de concediere menţionate nu se aplică în cazul concedierii pentru
motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a dizolvării sau falimentului
angajatorului, în condiţiile legii.”
Art.2. Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul societăţii, www.ecoservsig.ro.
Redactată azi, 28.09.2015, în 3 exemplare.

Consiliul de Administratie
Preşedinte,
Diaconiţă Viorel
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