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Raportarea de înbolnăvire 

Este necesar ca angajatul(a) să contacteze FLEXible în prima zi de incapacitate cât de 

curând posibil de a lucra din cauza bolii cu specificarea adresei corecte de asistență 

medicală și a detaliilor corecte de conținut înainte de ora 10:00 dimineața la numărul de 

telefon 0495-843610. Deasemenea trebuie să anunți clientul la care lucrezi că ești bolnav și 

nu vii la muncă. 

În cazul în care angajatul(a) se înbolnăvește în timpul lucrului se aplică aceeași notificare 

față de FLEXible și față de client. 

 

Trebuie la fel de indicat durata probabilă a bolii. Angajatorul are dreptul să întrebe ce 

urmări are boala asupra lucrului și ce lucru angajatul(a) nu este în stare să facă.  

 

Angajatul(a) trebuie personal să raporteze telefonic. Ceia ce înseamnă că raportarea de 

înbolnăvire nu poate fi acceptată prin SMS, e-mail sau WhatsApp.  

Acest lucru poate fi facut doar în afara orelor de lucru, care sunt stabilite în zilele lucrătoare 

de luni / vineri, de la 08:30 la 17:00. 

 

Pentru acompaniament în timpul bolii folosim serviciile organizației ReFit. Raportul de boală 

este transmis de FLEXibil la ReFit. Flexibil este legat prin contract să monitorizeze firmei ReFit, 

care este obligată să susțină FLEXible în ceea ce privește acompanimentul medical al 

angajaților noștri în timp de boală. Prin urmare, ReFit are o pondere mare în procesul de 

lipsă de la muncă.  

 

Pontajele 

În timpul incapacității de muncă, pontajele digitale trebuie de îndeplinit în continuare. 

Prima zi de incapacitate de muncă se consideră a fi zi de așteptare (care nu se plătește). 

Orele din prima zi trebuie de îndeplinit ca ore de așteptare. Zilele care urmează, atâta timp 

cât durează boala, trebuie de îndeplinit ca ore de boală. În cazul în care angajatul nu 

îndeplinește orele singur, acest lucru se face de către angajator sau client.   

 

Clauza de difuzare 

În cazul în care, în contractul de muncă temporară (contractul tău de muncă) este inclusă 

clauza de difuzare, FLEXible nu continuă să plătească salariul în caz de boală. Atunci când 

angajatul(a) a facut raport de boală sau se termină / acordul său de muncă / contractul.  

Angajatul(a) nu mai are angajatori cu o obligație de plată a salariilor în caz de boală și sînt 

sub legea de boală acoperită de UWV. ReFit va transfera toate datele în privința bolii lui 

UWV și UWV te va contacta. Angajatul(a) trebuie să țină cont de zilele de asteptare, 

aceasta înseamnă că una sau două zile vor fir menționate ca neplătite. Aceasta depinde 

intelegerile făcute în contractul de muncă ce este specificat în ABU-CLA. 

 

Controlul în timpul bolii 

Angajatul(a) este obligat primele două săptamâni de boală să stea acasă între orele 8.30 și 

17.00. După aceste două săptamâni nu mai e necesar să stea acasă. Este necesar ca 

angajatul(a) să fie accesibil(ă) la telefon sau e-mail pentru contactul cu ReFit. Apoi este 

necesar ca să fie posibilă vizita acasă în timpul bolii, la adresa dată de angajat (poate fi și 

o altă adresă decât adresa de sediu, poate fi adresa unei rude, spital, ș.a.m.d.). La această 

regulă pot fi facute excepții, în cazul în care s-a cerut permis de la FLEXible și/sau ReFit. 
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Obligații în timpul bolii 

Angajatul(a) trebuie să urmeze prescripțiele firmei ReFit. În legătură cu ‘Legea  îmbunătățirii 

portarului’ este necesar ca atât angajatul(a) cât si FLEXible să facă tot posibilul ca să 

promoveze însănătoșirea. Angajatul(a) trebuie să coopereze la procesul de reintegrare și 

trebuie să facă tot posibilul ca să se însănătosească cât mai rapid fără a împiedica 

recuperarea lui.  

 

Contactul 

În cazul absenței pe termen lung, contactul cu angajatul(a) în timpul perioadei de boală 

va avea loc prin ReFit. Angajatul trebuie să fie accesibil în timpul perioadei de boală. Toate 

întrebările care vor fi puse în privința recuperării trebuie să fie răspunse. Când se fixează un 

timp pentru ca angajatul(a) să contacteze firma ReFit și invers angajatul(a) trebuie să se 

țină de această înțelegere. Documentele în privința UWV deasemenea se regulează cu 

ReFit. FLEXible este pus la current despre ceia ce se întâmplă.   

 

Ora de convorbire 

În cazul în care este fixată o întilnire la un medic sau la un angajat al firmei ReFit această 

întâlnire trebuie de urmat și trebuie de vizitat medicul. 

 

Angajaților le este permis să solicite programare la medicul companiei la FLEXible dacă 

există un motiv întemeiat în acest sens. Dacă medicul companiei constată că nu a existat 

niciun motiv întemeiat, costurile pentru programare vor suportate de angajat.  

 

În cazul în care are dubii privind acuratețea recomandărilor medicului companiei, un 

angajat poate solicita medicului companiei o consultație la un alt medic de companie. Ca 

urmare a acestei solicitări, medicul companiei care i-a oferit angajatului recomandările, îl 

va trimite pe acesta cât mai curând posibil la un al medic de companie pentru a fi 

consultat, cu excepția cazului în care există argumente convingătoare împotriva unei alte 

consultații la un alt medic de companie, iar primul medic a justificat și a adus la cunoștința 

angajatului acest lucru. Cel de-al doilea medic de companie care urmează a fi solicitat nu 

lucrează în departamentul de sănătate și siguranță sau la compania/instituția unde 

lucrează medicul care i-a oferit angajatului recomandările inițiale. 

 

Medicul de companie are o procedură privind plângerile. Regulile asociate pot fi găsite pe 

site-ul următor: https://www.refit.nl/klachtenreglement. 

 

  

https://www.refit.nl/klachtenreglement
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Cazarea în străinătate/vacanță 

În cazul în care angajatul(a) în timpul bolii se află în străinatate sau este în vacanță, trebuie 

de urmat aceleași reguli ca și în Olanda. Dacă angajatul(a) se află într-o țară care are 

tratat* încheiat cu Olanda, trebuie să raporteze boala la biroul cel mai apropiat al 

asigurătorului medical. Angajatul(a) trebuie să roage să raporteze la UWV cât mai repede 

posibil despre starea lui de boală.  

 

Dacă angajatul(a) are dreptul la salariu, UWV trimite formularul de raportare a bolii la 

FLEXible sau ReFit. Mai mult decât atât, angajatul(a) trebuie să raporteze despre boala sa 

lui FLEXible și să menționeze adresa unde se află.  

 

În țările (înafara UE) angajatul(a) trebuie să ceară de la medic o declarație sub formă scrisă 

și s-o trimită la UWV.     

 

În caz de sarcină 

În cazul în care angajata se înbolnăvește în timpul concediului de maternitate, trebuie să 

raporteze despre aceasta lui FLEXible. Plata în sensul prestațiilor de boală nu va fi facută, 

deoarece la acel moment se plătește concediul de maternitate.    

 

Raportarea de recuperare 

Angajatul(a) raportează despre recuperarea sa atât lui FLEXible cât și clientului unde 

angajatul(a) lucrează la moment.  

 

Obiecții pentru raportarea de recuperare 

Dacă ReFit indică că angajatul(a) își poate relua munca pe deplin sau parțial, în timp ce 

angajatul(a) nu este deacord cu aceasta, el(ea) poate face obiecții la ReFit. FLEXible, va 

prelua sfatul medical al lui ReFit, deoarece FLEXible nu poate judeca dacă obiecțiile sânt 

corecte sau greșite. Angajatul(a) poate cere o a doua părere de la UWV.  

  

Confidențialitate 

Toate datele medicale personale ale angajatului(ei) nu vor fi întărite cu alții, in legatura cu 

Legea Protectiei Datelor Personale. Cu aceste date se va gestiona atent. 

 

Sancții 

În cazul în care angajatul încalcă regulile și procedurile privind boala, atunci FLEXible are 

dreptul să suspende plata salariului angajatului până în momentul în care FLEXible poate 

stabili că angajatul are dreptul la plata salariilor, pe baza prevederilor articolului 7:629 

(alineatul 6) din Codul Civil olandez, sau are dreptul să înceteze plata salariilor, în 

conformitate cu articolul 7:629 (alineatul 3) din Codul Civil olandez, în cazul unei încălcări a 

obligațiilor privind reintegrarea. 

În plus, în cazul încălcării uneia sau mai multor reglementări de control, FLEXible poate lua 

măsuri suplimentare împotriva angajatului, inclusiv emiterea unui avertisment oficial și, dacă 

este necesar (ulterior), poate rezilia contractul de muncă. 

 

 
 

* Toate tarile SEE si Australia, Bosnia-Hertegovina, Canada (Quebec inclusiv), Chili, Cipru (partea Turciei), Israel, 

Kaapverde, Croatia, Macedonia, Maroco, Noua Zelanda, Serbia si Muntenegru, Tunezia, Turcia, SUA si 

Corea de sud 


