Cum este remuneratd
munca paznicilol
in funcfie de orele prestate
in limita a 120 de ore intr-un an
calendaristic. in cazuri exceplionale, aceastd limitS, cu acordul
reprezentantilor salariatilon poate fi extinsd p6ni la 240 de ore.
In afard de aceasta, pentru
paznici se determin5 munca prestatS intre orele 22.00 9i 6.00, care

se consid

Prin Convenlia colectivd (nivel

nalional) nr. 2 din 09.07.2004, a
fost aprobatd Lista ocupaliilor
Ana MOLDOVANU.

consultant suoerior

Durata m

pentru care se permite durata
zilnici a timpului de munci de

in Departamentul
protectie
socia l-eco nom icE

al CNSM

Conform art. 128 din Codul
muncii (in continuare CM), salariul reprezintS orice recompensi
sau c6gtig evaluat in bani, pldtit
salariatului de cdtre angajator in

temeiul eontr-a.etului individgal
de muncd, pentru munca prestatd. Deci, pornind de la prevederile mentionate, dacd contractul
individual de muncd prevede ci
salariul este calculat pe ord izi),
atunci remunerarea se efectueazd
pe unitate de timp. Dacd este stipulatd o sumi fix5, atunci acesta
este salariul luna4 calculat pentru

un program complet de muncd
de 169 de ore. in ambele cazuri,
salariul minim al unui paznic nu

inclusS. Deci, paznicilor li se per-

mite sd lucreze maximum doar
12 ore (gi nicidecum 24 de ore).
Aceasti conventie colectivd este

la reducerea timpului de munca

t
cd orice salariat care in decurs
de pase luni presteazd cel putin
20 de ore de muncd de noaote va fi supus unui examen.medical pe seama angajatorului

p5nd la patruzeci de ore pe sip-

(CM, art.103).

incheiatd

in

de partenerii sociali

vederea asiguririi respectdrii
Convenliei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 47 cu privire

2018, a fost stabilit in mdrime de
luni sau 15,44 lei pe

or5, calculat pentru un program
complet de muncd (fird adau,s,

'1

in afard de aceasta, din

tdmAnd.

in cazul aplicSrii programului
de muncd de 12 ore, angajatorul
este obligat sd tini evidenla globalS a timpului de munci. In aceste cazuri, perioada de evidenla
nu trebuie sd fie mai mare de un
an (trimestru, semestru, un an),

iar durata zilnicd nu va depdpi 12
de
poate fi mai mic decSt cuantumul : zile,
de
mu u trebuie sd depigeascd

2610 lei pe

duce cu o or5. (Durata muncii de
noapte nu se reduce salarialilor
angajali special pentru munca de
noapte, dacd contractul colectiv
de muncS nu prevede altfel). Pentru munca prestatd in program de
noapte se stabilegte un adaos in
mdrime de
riul de baza

ex
durata

ore. De

in afara duranormale a timpului de muncd
se considerS muncd suplimenta-

toare se acordd cu plata salariulul
mediu pentru salarialii care sunt
remunerali in acord sau pe unitate de timp - ord sau zi. Astfel,
potrivit prevederilor art.128 din
CM, se rezumS cd munca prestati
(inclusiv de cdtre paznici) in zilele

de sdrb6toare nelucrdtoare este
retribuit5:
salariatilor a cdrcr munci este
buiti in baza salariilor tarifare pe ori sau pe zi - cel pulin in
mdrimea dublS a salariului pe ori
sau pe zi;

- salarialilor a cdror muncd este retribuiti cu salariu lunar - cel pulin in mdrimea unui
salariu pe unitate de timp sau a

normald a timpului de muncd al
salariatilor din unitdli nu poate
depigi 40 de ore pe sdpt5m6n5,
iar durata zilnici maximd a timpului de munci nu poate dep5pi

remuneraliei de o zi peste salariu,

daci munca in ziua de repaos

sau

cea de sdrbdtoare nelucrdtoare a
fost prestatd in limitele normei
lunare a timpului de munc6.

10 ore in limitele duratei normale
a timpului de munc5. Pentru anu-

mite genuri de activitate, unitSli

Agada4 salariul

sau profesii, se poate stabili, prin
convenlie colectivS, o durat6 zil-

nicd a timpului de muncd de 12
ore, urmati de o perioadd de repaos de cel pulin 24 de ore.

con-

linutul art. 111 din CM decurge

paznicului,

lin6nd cont de toate dispoziliile
mentionat c5, la solicitarea angajatorului, salarialii pot presta
munca in afara orelor de program

legale invocate mai sus 5i aplicate

in modul corespunzdtor de citre
diferit.

--'

