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                                                                                                                                           Proiect 

                     Nr. 204 din 20.09.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar  pentru personalul din cadrul 

Memorialului Ipotești -Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’, instituție publică de cultură 

 de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani  

 

               Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de ................2022, 

  urmare adresei nr. 2419 din 22.08.2022 a Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii ,, Mihai 

Eminescu’’, înregistrată cu nr. 15947 din 30.08.2022 la Consiliul Județean Botoșani, 

         analizând Referatul de aprobare nr. 17451 din 20.09.2022 al Președintelui Consiliului Județean Botoșani 

privind propunerea de aprobarea a duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul 

Memorialului Ipotești -Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’,          

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe nr. 17453 din 20.09.2022 ; 

- Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.73 din 09.12.2021 și 74 din 

09.12.2021 ale Direcției de Sănătate Publică Botoșani,  

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 150 din 30.07.2021 privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții pentru Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’, instituție 

publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean Botoșani,  

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani, 

          în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, ale art. 147 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art.18 alin (1), art. 19 și art.21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul 

de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regii autonome cu specific deosebit și 

din unități bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

          în temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și f), alin (5) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1 Se aprobă 9 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru personalul contractual de specialitate 

din familia ocupațională “CULTURĂ” care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau 

vătămătoare în cadrul Memorialului Ipotești -Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’, prevăzut în 

Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr. 74 din 09.12.2021, emis de către Direcția de 

Sănătate Publică Botoșani. 

Art.2 Se aprobă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru alte categorii de personal contractual, 

respectiv personal administrativ, care își desfășoară activitatea în condiții grele, periculoase sau vătămătoare în 

cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii ,,Mihai Eminescu”, prevăzut în Buletinul de 

determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr. 73 din 09.12.2021, emis de către Direcția de Sănătate 

Publică Botoșani. 

Art.3 Concediul de odihnă suplimentar va fi acordat, conform legislației în vigoare, pe perioada 

valabilității Buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr 73 din 09.12.2021 și 74 din 

09.12.2021, emise de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani pentru Memorialului Ipotești -Centrul 

Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’ . 

  Art.4 - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate şi Memorialul Ipotești -

Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’.                

                      

        PREŞEDINTE,                                                                       Avizat pentru legalitate:           

             Doina – Elena Federovici                                                          Secretar general al județului,      

                                                                                                    Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoșani,  

Nr.           din             2022 
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DIRECŢIA BUGET  FINANŢE                                                                     

   Nr.17453 din 20.09.2022                                                                          

                                                                                                                                  Vizat, 

                     Administrator public, 

                                                                                                               Constantin – Cristian Nistor 

 

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Potrivit adresei înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 13241/18.07.2022, 

Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii ,,Mihai Eminescu’’ solicită aprobarea duratei 

concediului de odihnă suplimentar pentru personalul contractual din cadrul acestei instituții publice 

de cultură, care lucrează în condițiile grele, periculoase sau vătămătoare precizate în Buletinele de 

determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.73 din 09.12.2021 și nr. 74 din 09.12.2021 

emise de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani, documente care prezintă factorii identificați 

pe categorii de personal și locuri de muncă. 

Conform Procesului-verbal pentru negocierea contractului colectiv de muncă pentru anii 

2022-2024, înregistrat cu nr. 1958/07.07.2022 la Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii ,, 

Mihai Eminescu’’ și nr. 549/12.07.2022 la Sindicatul ,, Impact’’ Botoșani, durata concediului de 

odihnă suplimentar a fost stabilită, respectând prevederile legale, ca fiind de 9 zile lucrătoare pentru 

salariații care lucrează în condiții grele, iar pentru funcția de restaurator care lucrează cu substanțe 

toxice un număr de 10 zile lucrătoare. 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean nr.134/27.06.2022 privind aprobarea 

duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Muzeului Județean 

Botoșani, prin adresa nr.13605/21.07.2022, Consiliul Județean Botoșani a solicitat reanalizarea 

duratei concediului de odihnă suplimentar, în vederea respectării principiilor egalității și 

nediscriminării în stabilirea drepturilor salariaților.  

La data de 30.08.2022 a fost înregistrată la Consiliul Județean Botoșani adresa nr. 

2419/22.08.2022 a Memorialului Ipotești-Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’ prin care 

se comunică că urmare a reanalizării clauzei contractului colectiv de muncă referitoare la concediu 

suplimentar, părțile au convenit la stabilirea dreptului la 9 zile lucrătoare concediu de odihnă 

suplimentar pentru personalul contractual de specialitate din familia ocupațională “CULTURĂ” și 

8 zile lucrătoare concediu de odihnă suplimentar pentru celelalte categorii de personal. 

Urmare a procesului-verbal al ședinței având drept scop renegocierea/modificarea 

contractului colectiv de muncă pentru anii 2022-2024, înregistrat cu nr. 2333/10.08.2022 la 

Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’ și nr. 615/09.08.2022 la 

Sindicatul ,, Impact’’ Botoșani, a fost încheiat Actul adițional nr. 1 /16.08.2022 la Contractul 

Colectiv de Muncă nr. 39/19.07.2022 între reprezentantul angajatorului Memorialul Ipotești-Centrul 

Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’ și salariații unității reprezentați prin Sindicatul ,, Impact’’ 

Botoșani. 

Potrivit art.18 și art.19 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și 

alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regii autonome cu specific deosebit și din 

unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în afara concediului de 

odihnă, salariații din administrația publică și din unitățile bugetare, care prestează munci grele, 



periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, au 

dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 

3-10 zile lucrătoare. Stabilirea categoriilor de personal, a activităților şi a locurilor de muncă pentru 

care se acordă concediu de odihnă suplimentar, precum și existența condițiilor de muncă 

vătămătoare, grele sau periculoase se fac potrivit prevederilor art. 2 și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 

31/1991.  

Potrivit art.147 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, 

nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un 

concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Numărul de zile lucrătoare aferent 

concediului de odihnă suplimentar pentru aceste categorii de salariați se stabilește prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare. 

Conform prevederilor art. 21 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, pe baza 

criteriilor şi a determinărilor făcute, pentru salariații din serviciile publice județene, precum și din 

unitățile subordonate durata efectivă a concediului suplimentar de odihnă se aprobă de către 

consiliul județean.  

Facem precizarea că, în cazul Memorialului Ipotești-Centrul Național de Studii ,, Mihai 

Eminescu”, acordarea dreptului la concediu de odihnă suplimentar vizează în prezent 36 de salariați 

ai instituției de cultură (numărul total de posturi aprobat este de 41, conform Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 150/30.07.2021), nu generează costuri suplimentare și nu va avea impact asupra 

atribuțiilor de serviciu ale salariaților pentru buna desfășurare a activității instituției de cultură.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind 

aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Memorialului 

Ipotești-Centrul Național de Studii  ,, Mihai Eminescu”, pe care îl înaintăm spre aprobare.  

 

 

Director executiv, 

Magda Didii 

 

 

 

 

         Șef serviciu, 

Antonesei Dumitru - Ovidiu 



 
Nr. 17451 din 20.09.2022  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
     Doamnelor şi domnilor consilieri, 

  
Prin adresa nr. 2419/22.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

15947/30.08.2022, Memorialul Ipotești-Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’ solicită 

aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul contractual din cadrul acestei 

instituții publice de cultură, care lucrează în condițiile grele, periculoase sau vătămătoare. Adresa 

modifică solicitarea inițială făcută prin comunicarea nr 13241/18.07.2022, făcând referire la numărul 

zilelor de concediu de odihnă suplimentar acordat salariaților. 

 Potrivit art.147 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, 

nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu 

de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Numărul de zile lucrătoare aferent concediului 

de odihnă suplimentar pentru aceste categorii de salariați se stabilește prin contractul colectiv de 

muncă aplicabil și va fi de cel puțin 3 zile lucrătoare. 

Conform art.18 și art.19 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și 

alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regii autonome cu specific deosebit și din 

unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în afara concediului de 

odihnă, salariații din administrația publică și din unitățile bugetare, care prestează munci grele, 

periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, au 

dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 3-

10 zile lucrătoare. 

Clauza contractului colectiv de muncă privind concediul de odihnă suplimentar a fost 

modificată astfel: acordarea unui număr de 9 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru 

personalul contractual de specialitate din familia ocupațională “CULTURĂ”, respectiv 8 zile de 

concediu de odihnă suplimentar pentru alte categorii de personal contractual, care își desfășoară 

activitatea în condiții grele, periculoase sau vătămătoare în cadrul Memorialului Ipotești-Centrul 

Național de Studii ,, Mihai Eminescu’’. 

Pe baza criteriilor şi a determinărilor făcute, durata efectivă a concediului suplimentar de 

odihnă se aprobă de consiliul județean, pentru salariații din serviciile publice județene, precum și din 

unitățile subordonate, conform art.21 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992.  

Documentele care prezintă factorii identificați pe categorii de personal și locuri de muncă 

sunt Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă nr.73 din 09.12.2021 și nr. 74 

din 09.12.2021 emise de către Direcția de Sănătate Publică Botoșani. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul 

Memorialului Ipotești-Centrul Național de Studii ,, Mihai Eminescu” în forma prezentată.  

                                                    
P R E Ş E D I N T E, 

Doina - Elena Federovici 


