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PARTEA GENERA LA

445.

În baza articolului 6 alineatul 5 și articolului 29 din Legea privind 
angajații în provinciile autonome și uitățile autoguvernării locale 
(„Monitorul oficial al R.S.”, numerele: 21/2016, 113/2017, 113/2017 – 
altă lege și 95/18 – altă lege și 86/19 – altă lege), raportat la articolele 
240, 248 și 253 din Legea privind munca („Monitorul oficial al R.S.”, 
numerele: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- Ho-
tărârea CC, 113/2017 și95/18 – interpretarea autentică) Guvernul Pro-
vincial şi Organizaţia de sindicat a salariaţilor în organele provinciale 
ale administraţiei şi serviciile Provinciei Autonome Voivodina pe data 
de 22 aprilie 2020 încheie

ANEXA II
LA CONTRACTUL COLECTIV

PENTRU ORGANELE PROVINCIEI AUTONOME 
VOIVODINAVOIVODINA

Articolul 1

În Contractul colectiv pentru organele Provinciei Autonome Voivodina 
(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele 58/2018 și 4/2019 - Anexă) după 
articolul 42 se adaugă subtitlul nou și articolul 42a cu următorul cuprins:

„Compensarea salariului pe timpul absenței temporare de la muncă 
din cauza epidemiei bolii infecțioase COVID-19 din cauza căreia a 
fost proclamată starea de urgență.

Articolul 42a

Angajatul are dreptul la compensarea salariului la nivel de 100% 
din salariul de bază pentru luna în care temporar a fost absent de la 
muncă din cauza bolii infecțioase COVID – 19 confirmate sau din ca-
uza măsurii de izolare sau autoizolare ordonate în legătură cu această 
boală, care a apărut drept consecință a expunerii directe la risc în baza 
efectuării activităților și sarcinilor de muncă, respectiv a obligațiilor 
oficiale și contactelor cu persoanele diagnosticate cu boala COVID-19 
sau este ordonată măsura de izolare sau autoizolare.

Angajații își exercită dreptul prevăzut la alineatul 1 din prezentul 
articol în felul în care:

1) În primile 30 de zile de absență de la muncă, plata nivelului de 
compensare a salariului se efectuează cu mijloacele din bugetul 
angajatorului;

2) Începând de la 31-a zi de absență de la muncă, plata nivelului 
de compensare a salariluluise efectuează cu mijloacele din asi-
gurarea medicală obligatorie până la nivelul de compensare a 
salariului reglementat prin lege, iar cu mijloacele angajatorului, 
respectiv cu mijloacele din bugetul angajatorului pentru restul 
cuantumului de diferență până la nivelul de 100% din salariul 
de bază.

Dreptul la compensarea salariului prevăzută la alineatele 1 și 2 din 
prezentul articol, îl exercită și angajatul care a fost absent de la muncă 
din motivele menționate la alineatul 1 din prezentul articol în perioa-
da pentru care până la data intrării în vigoare a prezentului contract 
colectiv nu a fost executat calculul definitiv și plata compensării sala-
riului în temeiul incapacității temporare pentru muncă.

Absența de la muncă prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol 
angajații o dovedesc prin decizia organului competent (inspector sa-
nitar, organul competent pentru controlul la trecerea graniței de stat, 
organul vamal, extrasul din evidența Ministerului Afacerilor Interne 
și altele) sau prin raportul medicului privind incapacitatea temporară 
de muncă (însemnul), în conformitate cu legea.”

Articolul 2

Anexa II la Contractul colectiv pentru organele Provinciei Autono-
me Voivodina intră în vigoare pe data publicării în „Buletinul oficial 
al Provinciei Autonome Voivodina”.

s.s. Predrag Vuletić
(membru al Guvernului Provincial

şi secretar provincial pentru politica socială, 
demografie şi egalitatea de şanse)

s.s. Novak Vrbaški
(preşedintele Organizaţiei de Sindicat a salariaţilor 

în organele provinciale ale administraţiei 
şi serviciile Provinciei Autonome Voivodina)

Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială și Partea Anunțuri, în conformitate cu articolul 
5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numerele: 54/14, 29/17 și 12/18).
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PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

445. Anexa II la Contractul colectiv pentru organele Provin-
ciei Autonome Voivodina;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

446. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare și 
completare a Regulamentului privind organizarea și 
sistematizarea activităților Centrului Gerontologic Ki-
kinda din Kikinda;

447. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-7/2020-29;

PARTEA ANUNȚURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, 
INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU 

COMUNITĂȚILE CONFESIONALE

448. Apel public pentru prezentarea propunerii pentru acor-
darea recunoștinței provinciale din domeniul artelor 
Recunoștința „Pavle Jovanović”;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

449. Apel public pentru prezentarea propunerii pentru acor-
darea recunoștinței provinciale din domeniul științei 
Recunoștința „Milutin Milanković”;

450. Rectificarea Concursului public pentru cofinanțarea 
reparațiilor curente și întreținerea clădirilor, unităților 
și echipamentelor instituțiilor de învățământ superior 
al căror fondator  este Provincia Autonomă Voivodina 
pentru anul 2020;

451. Rectificarea Concursului public pentru cofinanțarea 
achiziției de mașini, echipamente și bunuri nemateriale 
în instituțiile de învățământ superior al căror fondator  
este Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2020;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI 
MINORITĂȚILE NAȚIONALE – COMUNITĂȚILE 

NAȚIONALE

452. Decizia de aprobare a publicării și utilizării manuscri-
sului manualului Educație muzicală, pentru clasa a 6-a 
scris în limba și grafia maghiară;
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