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FAI CISL PADOVA ROVIGO

E-mail: fai.padova.rovigo@cisl.it

Padova e Provincia:
Baratto Gilberto: 335 7379154 
Cerato Daniele: 335 7353348 
Narzisi Giuseppe: 3336457786

Rovigo e Provincia:
Laurenti Stefano: 333 6457659

Tugnolo Leonardo: 366 6529311
Bononi Roberta: 331 6954888



2

Prestațiile sanitare suplimentare pe care Fondul le acordă sunt:

Pentru tot nucleul familial:
• Internare cu și fără intervenţie chirurgicală
• Indemnizaţie pentru naștere naturală, nu prin cezariană
• Day Hospital chirurgic sau pentru tratamente și terapie de natură oncologică 

(chemioterapie, cobaltoterapie, radioterapie) și pentru dializă
• Intervenţie chirurgicala in ambulatoriu pentru tratamente dermatologiche 

si de oftamologie
• Examinări medicale de specialitate (rezonanţă magnetică, TAC, etc.)
• Tratamentele de fizioterapie pentru reabilitare în urma unui accident sau în 

urma unor boli specifice
• Proteze / accesorii medicale ortopedice și acustice
• Tratamente stomatologice în urma unei accidentări

Prestații Eban 

Eban (Ente bilaterale agricolo nazionale) înfiinţată de partenerii sociali în 
agricultură și prevăzută în contractul naţional, prevede, printre altele, o serie 
de beneficii pentru sprijinirea veniturilor. Agricultorii cu un contract pe durată 
nedeterminată, angajaţi ai societăţilor agricole în regulă cu plăţile cotizaţiilor 
Eban, au dreptul la următoarele indemnizaţii:
• Concedierea: dacă au fost concediaţi în ultimul trimestru din an, au 

dreptul la 30% din valoarea salariului minim stipulat în partea secundară a 
contractului national de munca pe o durată de trei luni;

• Concediul de Maternitate/Paternitate: în absenţă facultativă (concediu 
parental), au dreptul la 40% din valoarea salariului minim stipulat în partea 
secundară a contractului colectiv naţional pe o durată de șase luni;

• Boli oncologice: în concediu fără plată (articolele 60 si 61 CCNL) au 
dreptul la 80% din valoare salariului minim stipulat în partea secundară a 
contractului colectiv naţional de muncă pe o durată de șase luni;

• Victime de violență bazată pe gen: femeile incluse în programele de 
protecţie împotriva violenţei bazate pe gen care beneficiază de concediu, 
au dreptul la 100% din salariul minim stipulat în partea secundară a 
contractului pe o durata de două luni de concediu utilizate după cele 
trei luni prevăzute de lege.

Protecție sanitară pentru tine și familia ta

Ești un muncitor sau o muncitoare în domeniul agriculturii? Ai susţinut cheltuieli 
sanitare pentru examinări medicale de specialitate și/sau intervenţii chirurgicale? 
Pentru tine sau pentru familia ta? FISA (Fondul Medical Suplimentar al Agricultorilor 
și Grădinarilor) vine în ajutorul tău. 
Este vorba de un instrument important, specificat în contractul de muncă, foarte 
util ţie și familiei tale în caz de controale medicale, internare în spital sau de 
accidente la locul de muncă.
FISA garantează tuturor agricultorilor și grădinarilor, inclusiv nucleurilor lor 
familiale, un sistem de asistenţă suplimentară pe lângă  Serviciului Naţional de 
Sănătate, precum și ajutoare economice foarte utile în momente de dificultate.
în baza contractului național de muncă, semnat de Sindicatul nostru, costul 
FISA este suportat în întregime de companiile agricole. Agricultorii nu 
plătesc nimic pentru a bene�cia de acest Fond, deci prestațiile medicale 
sunt gratuite.

Numai pentru persoana înscrisă
• Stări în care persoana nu este autosuficientă
• Accidentări
• Analize de sânge
• Examinări medicale specializate
• Fizioterapie, kinetoterapie, reabilitarea de natură cardiologică și neuromo-

torie în urma unei internări sau a unui accident de muncă.

Pentru informații suplimentare adresați-vă la FAI CISL

Pentru informații suplimentare adresați-vă la FAI CISL


