
 1 

 
 
 
 

 

REGULAMENT INTERN 

 

 

 

 

ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A 

PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE 

UTILITATI PUBLICE ARGES S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

CUPRINS 

 

 

 
CAPITOLUL I – SCOP. DISPOZIŢII GENERALE   

 

CAPITOLUL II – REGULI  PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PROTECŢIA MATERNITĂŢII ŞI A 

ALTOR GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI SPECIFICE  

 

CAPITOLUL III – REGULI PRIVIND RESPECTAREA 

PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII 

ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII                                           

 

 CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢII ŞI  

ALE SALARIAŢILOR                 

 

CAPITOLUL V- PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR 

ŞI RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
                                                        

CAPITOLUL VI – REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA 

MUNCII                                                             

 

CAPITOLUL VII – ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI 

APLICABILE 

 

CAPITOLUL VIII – REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA 

DISCIPLINARĂ  CERCETAREA DISCIPLINARĂ PREALABILĂ 

 

CAPITOLUL  IX - CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE 

PROFESIONALA A SALARIATILOR 

 

CAPITOLUL X – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

 

 

 



 3 

 CAPITOLUL I – SCOP. DISPOZIŢII GENERALE   
 

           Art. 1 

 Dezvoltarea economică impune întărirea răspunderii conducerii 

societăţii şi a salariaţilor pentru asigurarea unei eficienţe sporite a întregii 

activităţi, precum şi o temeinică organizare şi disciplină, în interesul 

bunăstării generale. 

 În acest scop, toţi salariaţii, în raport cu atribuţiile ce le revin, potrivit 

contractului individual de muncă şi fişei postului, au obligaţia de a respecta 

regulile stabilite prin REGULAMENTUL INTERN, întocmit în 

conformitate cu dispoziţiile din Codul Muncii, şi a celorlalte acte normative 

în domeniul legislaţiei muncii. 

 

 Art. 2 

 Regulile stabilite prin REGULAMENT se aplică tuturor salariaţilor 

societăţii, indiferent de cetăţenie, de natura şi durata contractului individual 

de muncă sau de data angajării. 
 

 

CAPITOLUL II – REGULI  PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PROTECŢIA MATERNITĂŢII ŞI A 

ALTOR GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI SPECIFICE 

 

 Art. 3 

 Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare privind 

protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor respectând  prevederile legale. 

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea angajaţilor în 

toate aspectele legate de muncă. Măsurile privind securitatea şi sănătatea în 

muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru 

salariaţi. 

 

 Art. 4 

 Angajatorului îi revin următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă: 

a. stabilirea pentru oricare din activităţile desfăşurate, de soluţii tehnice, 

organizatorice şi economice care să respecte normele securităţii şi 

sănătăţii muncii; 

b. identificarea şi evaluarea riscurilor de producere a accidentelor  de 

muncă şi îmbolnăvirilor profesionale ale salariaţilor; 
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c. stabilirea de măsuri de prevenire a accidentelor de muncă sau 

îmbolnăvirilor profesionale (echipamente tehnice, materiale adecvate, 

şi instruirea, formarea-perfecţionarea personalului în spiritul 

menţinerii unui mediu de muncă sigur şi sănătos). Instruirea generală 

şi specifică în domeniul securităţii muncii este obligatorie la angajare, 

periodic şi la locul de muncă în conformitate cu regulile proprii 

stabilite în acest sens; 

d. stabilirea prin contractul individual de muncă şi fişa postului a 

atribuţiilor şi răspunderilor angajaţilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

e.  stabiirea, realizarea, aplicarea reglementărilor tehnice de actualitate  

şi respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii si instruire 

in domeniul securitatii si sanatatii personalului; 

f. să angajeze numai persoane care corespund medical şi ale căror 

aptitudini psihoprofesionale corespund cerinţelor şi condiţiilor cerute 

de posturile ocupate; 

g. să asigure cercetarea, înregistrarea, comunicarea şi evidenţa 

evenimentelor nedorite conform legii; 

h. să acordare  materiale igienico-sanitare adecvat muncii şi să asigure, 

după caz, necesarul compensatoriu pentru refacerea capacităţii 

organismului la înregistrarea de temperaturi extreme, conform OUG 

99-2000 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia; 

i. asigurarea controlului medical la angajare şi periodic, supravegherea 

medicală corespunzătoare factorilor de risc din mediul de muncă; 

j. gestionarea riscurilor profesionale la care este expus fiecare angajat 

pentru prevenirea accidentelor  de muncă şi a bolilor profesionale; 

k. dotarea cu truse de prim ajutor, conform instrucţiunilor legale, 

instruirea şi antrenarea angajaţilor pentru acordarea primului ajutor; 

l. etichetarea produselor potenţial periculoase utilizate în societate; 

m. stabilirea şi ţinerea sub control a măsurilor şi instrucţiunilor de igienă 

şi sănătate specifice locurilor de muncă; 

n. asigurarea pentru salariaţi a condiţii sanitare şi sociale adecvate; 

o. stabilirea de instrucţiuni si proceduri de lucru, de exploatare, 

întreţinere, denocivizare şi protecţie adecvate pentru toate activităţile 

şi echipamentele; 

p. asigură protecţia maternităţii (protecţia sănătăţii şi/sau securităţii 

salariatelor gravidelor şi/sau a mamelor) la locurile de muncă, 

precum şi toate celelalte drepturi ce revin salariatelor gravide şi 

mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori aparţinând 

unui stat membru al Uniunii Europene, angajate cu raporturi de 
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muncă, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14.10.2003, în 

acest sens, angajatorul: 

- previne expunerea salariatelor gravide/care au născut 

recent/care alăptează, la riscuri ce pot afecta sănătatea şi 

securitatea acestora; 

- salariatele gravide/care au născut recent/care alăptează nu sunt 

constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării 

lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz; 

- înştiinţează medicul de medicina muncii şi Inspectoratul 

teritorial de muncă Argeş, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data la care a fost anunţat în scris de către o salariată care este 

gravidă/ a născut recent/ alăptează; 

- păstrează confidenţialitatea asupra stării de graviditate a 

salariatei şi nu anunţă alţi angajatori decât cu acordul scris al 

acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de 

muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă; 

- asigură măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al 

salariatei respective dacă particularităţile condiţiilor de muncă 

şi/sau ale programului de lucru nu sunt compatibile cu starea 

fiziologică a acesteia; 

- asigură dreptul la o reducere cu o pătrime a duratei normale de 

muncă cu menţinerea veniturilor salariale suportate integral din 

fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, în baza recomandărilor medicului de familie, din care 

sa reiasa ca gravida nu poate îndeplini durata normală de muncă 

din motive de sănătate proprii sau  ale fătului său; 

- salariatele gravide/care au născut recent/care alăptează nu pot 

desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau penibil. 

 

Art. 5 

Angajaţi au în special următoarele obligaţii şi interdicţii : 

a. să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de 

securitatea muncii, de protecţie a sănătăţii şi a mediului, normele 

de lucru, utilizare, întreţinere şi denocivizare a echipamentelor din 

dotare; 

b.  să întreţină corect echipamentele tehnice, cele de protecţie şi de 

lucru puse la dispoziţie de către  societate; 

c. să aducă la cunoştinţă angajatorului orice defecţiune tehnică care 

poate fi o cauză de pericol pentru securitatea şi sănătatea in muncă; 
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d. să aducă la cunoştinţă angajatorului, de îndată, orice eveniment 

nedorit sau accident de muncă suferit de propria persoană sau de 

un alt participant la procesul de muncă; 

e. să utilizeze echipamentul de protecţie sau de lucru din dotare 

permanent şi obligatoriu în timpul lucrului şi numai în scopul 

pentru care a fost acordat, să păstreze integritatea, curăţenia 

acestuia şi să solicite înlocuirea echipamentului când s-a deteriorat 

calitatea de protecţie a acestuia; 

f. să folosească materialele igienico-sanitare numai în scopul în care 

au fost acordate şi în conformitate cu prescripţiile medicale; 

g.  să participe la cursurile de formare-perfecţionare profesională,  de 

securitate, sănătate, prim ajutor , PSI sau situaţii de urgenţă; 

h. în cazul salariatelor acestea au obligaţia de a înştiinţa în scris 

angajatorul asupra stării sale fiziologice de gravitate şi de a anexa 

un document medical eliberat de medicul de familie sau de 

medicul specialist care să îi ateste această stare. 

i.  se interzice personalului sa utilizeze echipamente pe care nu le 

cunosc si pentru care nu au pregătirea necesara; 

j.  se interzice indepartarea sau mutarea arbitrara dispozitivelor de 

securitate ale echipamentelor tehnice utilizate; 

k.  se interzice efectuarea oricarei interventii în timpul funcţionării  

asupra echipamentelor; 

l.  se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci 

când se constata o defectiune a acestuia; remedierea defectiunilor se 

va face numai de personalul autorizat de conducerea unităţii; 

m.  se interzice conectarea echipamentelor de birou la prize defecte sau 

prin intermediul improvizaţiilor; inlocuirea sigurantelor sau a altor 

terminale de la instalatiile electrice se face numai de personalul 

autorizat in acest scop; 

n. se interzice consumul de alcool, droguri sau alte substanţe interzise 

de lege în timpul programului de lucru sau în timpul îndeplinirii 

obligaţiilor de serviciu; 

o. se interzice desfăşurarea activităţilor extraprofesionale în timpul 

programului de lucru; 

p. se interzic comportamente nepotrivite dăunătoare colectivului, 

partenerilor sau contrare politicii companiei. 

    

Art. 6 

 Angajatorul asigură măsurile de prevenire şi protecţie în caz de 

accidente, incendii sau calamităţi naturale. 
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 Art. 7 

 Angajatorul aplică femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi 

având calitatea de angajaţi prevederile de securitate şi sănătate a muncii 

stabilite prin legislaţia de protecţie şi prescripţiile medicale indicate de 

medicul de medicina muncii. 

 

 Art. 8 

 Angajatorul asigură salariaţii pentru risc de accidente in munca si boli 

profesionale, conform legii. 

 

 Art. 9 

 Angajatorul ia măsuri ca organizarea locurilor de muncă şi 

desfăşurarea activităţilor să se facă numai dacă măsurile şi obligaţiile de 

securitate şi sănătate au fost realizate şi salariaţii au fost instruiţi să le aplice 

ca atare. 

 

 Art.10 

 Angajatorul stabileşte şi realizează programe ergonomice şi de 

îmbunătăţire a mediului de muncă, aplică măsuri de prevenire a accidentelor 

şi îmbolnăvirilor salariaţilor în conformitate cu legislaţia. 

 

 Art. 11 

 Salariaţii sunt obligaţi să se prezinte la vizita medicală, să respecte 

prescripţiile medicale şi să nu ascundă la controlul medical nici o afecţiune 

de care are cunoştiinţă. 

 

 Art.12 

 Angajatorul are obligaţia şi dreptul de a stabili instrucţiuni de lucru şi 

de utilizare, prevederi tehnice şi de protecţie şi de a dispune măsuri 

disciplinare împotriva celor care nu le execută sau nu le respectă, conform 

prevederilor prezentului regulament. 

 

 Art. 13 

 Când o situaţie  de pericol în muncă este pe cale de a se produce în 

mod iminent (avarii, incendii, explozii), salariatul care ia la cunoştinţă de 

acest fapt trebuie să întrerupă lucrul, să ia măsuri de a limita impactul şi să 

avertizeze imediat colegii şi angajatorul; 
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 Art. 14 

 Predarea şi primirea echipamentelor sau bunurilor pentru folosinţa 

angajaţilor se face prin semnarea unui proces verbal între părţi, care 

stipulează răspunderile şi obligaţiunile părţilor, inclusiv recuperarea 

eventualelor prejudicii; 

  

 Art. 15 

 Înainte de părăsirea definitivă a societăţii salariatul are obligaţia 

predării pe bază de documente scrise a echipamentelor şi a bunurilor primite 

pe perioada activităţii.  

 

 Art. 16 

 Gestionarea accidentelor de muncă este obligaţia angajatorului, 

salariaţilor revenindu-le sarcini de semnalare a nerespectării prescripţiilor de 

securitate şi sănătate stabilite. 

 

 Art. 17  

 Angajatorul pune la dispoziţia salariaţilor vestiare şi dulapuri, grupuri 

sanitare şi chiuvete pentru curăţenie şi păstrarea igienei. Salariaţii au 

obligaţia păstrării integrităţii şi curăţeniei acestora. 

 

 Art. 18 

 În afara programului de lucru precum şi în timpul acestuia, accesul la 

vestiare este interzis, cu excepţia perioadelor de timp special destinate pentru 

aceste acţiuni ori cu autorizarea prealabilă a angajatorului. 
 

  

CAPITOLUL III – REGULI PRIVIND RESPECTAREA 

PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII 

ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

 

 Art. 19 

 Angajatorul şi salariaţii săi au obligaţia de a respecta principiul 

egalităţii de şanse şi nediscriminării în conformitate cu prevederile Legii 

202/2002. 

 

 Art.20 

 În societate este interzisă orice deosebire, excludere, restricţie sau 

preferinţă pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, vârstă, religie, 
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categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală sau orice alt criteriu 

care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării, în condiţii egale, a dreptului omului şi a libertăţii 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege vizând: 

a. încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de 

muncă; 

b. stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de 

muncă în dauna salariului; 

c. acordarea drepturilor sociale altele decât cele ce reprezintă 

salariul; 

d. formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea 

profesională; 

e. aplicarea măsurilor disciplinare; 

f. orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 

 

Art. 21 

          Condiţionarea ocupării unui post prin anunţ, interviu sau concurs 

lansat de societate sau de reprezentanţi ai acesteia, de apartenenţa la vreunul 

din criteriile menţionate la articolul 23 este interzisă. 

 

 Art. 22 

 Prevederile cuprinse la art. 20 şi 21 nu pot fi interpretate în sensul 

restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care 

nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta 

timp cât refuzul respectiv nu constituie un act de discriminare în sensul legii. 

 

 Art.23 

 Fiecărui salariat al societăţii indiferent de funcţia pe care o deţine i se 

recunoaşte dreptul la demnitate personală. Astfel, în societate se interzice, 

orice comportament activ sau pasiv, care are ca scop sau vizează atingerea 

demnităţii sau creării unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, 

umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane, grup de 

persoane atât de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, naţionalitate, etnie, 

religie, categorie socială; ori de convingeri, sex sau orientare sexuală. 

 

 Art. 24 

 Angajatorul asigură egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi în 

cadrul relaţiilor de muncă şi interzice orice discriminare directă sau indirectă 

dupa criteriul de sex. 
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 Art. 25 

 Orice comportament al salariaţilor indiferent de funcţia deţinută în 

societate, definit de lege drept hărţuire sexuală având ca scop: 

a. de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de 

ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; 

b. de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce 

priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile 

de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 

comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală, sunt 

interzise. 

 Art. 26 

 Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia 

candidatelor la angajare. Solicitarea la angajare a testelor de graviditate este 

interzisă. 

 Art.27 

 Sesizările şi reclamaţiile angajaţilor care se consideră discriminaţi şi 

justifică o lezare a drepturilor lor se rezolvă la nivelul unităţii prin mediere 

în condiţiile legii şi potrivit regulilor cuprinse în Cap. V din prezentul 

REGULAMENT. 
 

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢII ŞI  

ALE SALARIAŢILOR 

 

 

 Art. 28 

 Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi 

salariaţi se întemeiază pe lege şi se stabilesc, prin negociere în cadrul 

contractului individual de muncă. 

 

 Art. 29 

 Angajatorul are în principal următoarele drepturi: 

a. să stabilească regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii; 

b. să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în 

condiţiile legii; 

c. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub 

rezerva legalităţii lor; 
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d. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a 

sarcinilor de serviciu; 

e. să constate săvarşirea abaterilor disciplinare şi să aplice 

sancţiunile corespunzătoare potrivit legii şi regulamentului 

intern. 

 Art. 30 

 Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra 

elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b. să asigure condiţii tehnice şi organizatorice şi condiţiile 

corespunzătoare de muncă; 

c. să acorde salariaţilor drepturile care decurg din lege şi 

contractele individuale de muncă; 

d. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina 

sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile datorate de 

salariaţi, în condiţiile legii; 

e. să elibereze la cerere copiile comform originalelor tuturor  

documentelor ce atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

f. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 

salariatului. 

 Art. 31 

     1.     Salariatul are in principal urmatoarele drepturi: 

a. dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c. dreptul la concediu de odihnă anual; 

d. dreptul la egalitate de şanse; 

e. dreptul la demnitate în muncă; 

f. dreptul la acces la formarea profesională; 

g. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea 

condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

h. dreptul la protecţie în caz de concediere conform 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

i. dreptul la negociere individuală. 

2. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile 

libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna: 

            a) nastere unui copil                            -5 zile 

            b) casatoria salariatului       -5 zile 

            c) casatoria unui copil al salariatului  -5 zile 

            d) deces(sot, sotie, copii, parinti, socrii, frati, cumnati, bunici) -5 zile 

            e) donatie de sange              -2 zile(una in ziua donarii); 
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3. Durata  efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in functie de 

vechime in munca a salariatilor, astfel: 

    a) pana la 3 ani : 21 zile lucratoare; 

    b) intre 3-5 ani: 24 zile lucratoare; 

    c) intre 5-15 ani: 28 zile lucratoare; 

    d) peste 15 ani: 31 zile lucratoare.   

3.1.Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator la 

salariul de incadrare prevăzut în contractul individual de muncă pentru 

perioada respectivă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în 

concediu. 

4. Salariatii care se pensioneaza vor primi o prima egala cu: 

    a) 1 salariu mediu brut de baza  pe unitate in luna anterioara pensionarii 

daca au lucrat in unitate peste 5 ani imliniti la data pensionarii. 

    b) 2 salariu mediu brut de baza  pe unitate in luna anterioara pensionarii 

daca au lucrat in unitate peste 10 ani imliniti la data pensionarii. 

    c) 3 salariu mediu brut de baza  pe unitate in luna anterioara pensionarii 

daca au lucrat in unitate peste 15 ani imliniti la data pensionarii. 

5. In afara de ajutoar de deces stabilit prin lege, salariatii vor beneficia 

suplimentar, de ajutor de inmormantare: 

    a) trei salarii medii brute pe unitate la data decesului, in cazul decesului 

salariatului, sa va plati sotului sau in lipsa acestuia unuia dintre copii, in baza 

cererii formulate de catre acestia; 

     b) doua salarii medii brute pe unitate la data decesului, sa va plati in cazul 

decesului unei rude de gradu I,precum si al sotului (sotiei). 

Se intelege prin ruda de gradul I copii si parintii salariatului. 

 Art. 32 

 Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. să presteze o muncă de calitate; 

b. obligaţia de a realiza norma de muncă, sau după caz, de a 

îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

c. obligaţia de a respecta programul de lucru, de a folosi integral şi 

eficient timpul de muncă zilnic şi de a respecta regulile de 

disciplină a muncii prevăzute la capitolul VI; 

d. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul 

Intern, Contractul individual de muncă şi în dispoziţiile 

angajatorului sub rezerva legalităţii lor; 

e. obligaţia de informare a angajatorului cu privire la 

evenimentele nedorite, deficienţe, abateri şi riscuri (indiferent 

de natura lor ) care pot să apară în activitatea pe care o 

desfăşoară; 
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f. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a 

muncii , PSI - SU  elaborate la nivelul unităţii; 

g. obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
 

CAPITOLUL V- PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR 

ŞI RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

 Art.33 

 Prezentul capitol are ca obiect reglementarea modului de execitare de 

către salariaţi a dreptului de a adresa conducerii societăţii cereri, reclamaţii, 

sesizări, propuneri formulate în nume propriu. 

 Art.34 

 Cererile, reclamaţiile, propunerile salariaţilor vor fi solutionaţe în 

termenele şi în condiţiile stabilite de prezentul REGULAMENT. 

 Art.35 

Angajatorul este direct răspunzător de buna organizare şi desfăşurare 

a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor ce îi sunt adresate, 

precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul 

stabilit în continuare. 

Art.36 

 Cererile şi reclamaţiile se înregistrează la Secretariatul Angajatorului 

şi se înaintează pentru soluţionare Directorului societatii. 

         Art.37 

 Cererile şi reclamaţiile anomine sau cele în care nu sunt trecute datele 

de identificare ale petentului nu se iau în considerare.  

 Art. 38 

 Conducerea societăţii are obligaţia să comunice petentului, în termen 

de 15 zile de la data înregistrării cererii raspunsul indiferent dacă soluţia este 

favorabilă sau nefavorabilă,. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 

zile dacă este nevoie de o cercetare mai amănunţită. 

  

 Art.39 

 Semnarea răspunsului se va face de Directorul General sau de către 

persoana împuternicită de acesta. 

 

 Art.40 

 Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor 

prezentului REGULAMENT, sau după caz, potrivit legislaţiei muncii, 

următoarele fapte: 
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a. nerespectarea termenelor de soluţionare a cererilor şi 

reclamaţiilor prevăzute în prezentul REGULAMENT. 

b. Intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor cereri 

în afara cadrului regulamentar. 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI – REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA 

MUNCII 

 

 Art.41 

1. Durata timpului de muncă este de 40 de ore pe săptămână – 8 

ore pe zi. În cazul tinerilor în vârstă de până în 18 ani, durata timpului de 

muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. În durata zilei se 

include şi pauza de masă de 20 minute pentru servirea mesei. Salariaţii 

beneficiază de o pauză de masă care este inclusă în timpul normal de lucru. 

Timpul efectiv pentru servirea mesei este de 20 minute şi se acordă, de 

regulă, la jumătatea programului de lucru. În cazul neîncadrării în timpul 

afectat servitului mesei din motive neimputabile salariatului, nu vor fi luate 

măsuri disciplinare asupra salariatului. 

2. Timpii de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, 

psi-su  fac parte din timpul de muncă, iar timpul specific activităţii de 

formare, de regulă, face parte din timpul de muncă. 

 

Art.42 

Programul de lucru al salariaţilor este următorul: 

 

          Durata normală a muncii pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă 

este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe săptămână. Programul de lucru începe:  

    luni-joi  la ora 8.00 şi se sfârşeşte la ora 16.30; 

    vineri  la ora 8.00 şi se sfârşeşte la ora 14.00. 

 1. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore 

pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbăta şi 

duminica. 

 2. Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu 

poate fi mai mic de 12 ore consecutive. 
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 3. Durata zilnică a timpului de muncă pentru operatori statie pompare 

cu foc continuu este  de 12 ore, care va fi urmată de o perioadă de repaus de 

24 de ore. 

 4. Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi 

mai mic de 8 ore între schimburi. 

 5.Durata timpului de lucru, în cazul salariaţilor care prestează 

activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial este: 

- de 4 ore/zi de 20 ore/săptămână, repartizate astfel: de la ora 8.00 la 

ora 12.00 

     

 

Art.43 

 La solicitarea salariatului angajatorul poate aproba un alt 

program de lucru. 

 

Art.44 

În exercitarea atribuţiunilor de către fiecare salariat la locul de muncă, 

se vor respecta prevederile Regulamentului Intern prin însuşirea 

urmatoarelor 
 

 ÎNDATORIRI: 

1. să participe, conform funcţiei deţinute, la realizarea calitativă, 

                 cantitativă, sortimentală, şi valorică a sarcinii de muncă şi a       

tuturor  celorlalte sarcini ce revin locului de muncă, conform fişei postului,  

                   procedurilor şi instrucţiunilor specifice; 

 

2. să folosească integral şi cu maximum de eficienţă timpul de 

munca  zilnic conform prevederilor de la Cap. VI; 

3. să execute şi să contribuie prin activitatea sa la realizarea de 

produse, conforme cu prevederile tehnice şi de calitate – prin 

respectarea  instrucţiunilor şi procedurilor de lucru şi a normelor 

de muncă; 

4. să folosească şi să urmărească utilizarea mijloacelor de muncă 

numai conform prevederilor tehnice şi tehnologice, în scopul 

realizării de produse de calitate conform aşteptărilor; 

5. să nu introducă în lucru produse neconforme, cu abateri de 

calitate, ce pot genera în exploatare cheltuieli neprevăzute 

(suplimentare) sau care produc afectarea negativă a imaginii 

firmei şi/sau nemulţumirea partenerilor şi colaboratorilor; 
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6. să participe cu interes la desfăşurarea programelor de formare sau 

perfecţionare profesională organizate de societatea comercială; 

7. să respecte hotărârile şi deciziile conducerii societăţii luate în 

legătură cu realizarea obiectului de activitate; 

8. să nu întrerupă nejustificat şi să nu părăsească locul de muncă 

fără aprobarea prealabilă a angajatorului; să anunţe în termen 

rezonabil absenţa motivată de la serviciu; 

9. în caz de avarii, accidente, calamităţi, dacă acestea se produc în 

timpul lucrului, să acţioneze corespunzător atribuţiilor locului de 

muncă şi sarcinilor stabilite înnştiinţând imediat angajatorul. 

Dacă se află în afara programului de muncă sau în alt loc de 

muncă, la solicitarea angajatorului, să se prezinte în cel mai scurt 

timp la serviciu şi să acţioneze conform startegiei pentru 

înlaturarea efectelor negative asupra patrimoniului firmei; 

10. să respecte regurile şi condiţiile de acces în unitate şi să se 

prezinte la servciu în deplina capacitate de muncă; 

11. să respecte obligatoriu instrucţiunile privind prevenirea şi 

stingerea incendiilor şi să participe efectiv la stingerea şi 

înlăturarea efectelor acestora.  

12. să asigure şi să realizeze păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de 

muncă,  permanent şi la încheierea activităţii zilnice; 

13. să nu sustragă sau să pună la dispoziţia persoanelor străine 

documentaţia procedurală şi tehnică, acte şi documente secrete 

care ar afecta interesele şi funcţionalitatea societăţii; 

14. să nu sustragă, degradeze sau sa înlocuiască elemente,  sau dotări 

ale mijloacelor fixe aflate în exploatare directă sau indirectă şi  

care aparţin societăţii. Să informeze angajatorul asupra oricăror 

abateri pe care le constată, inclusiv luând măsuri pentru protejare 

patrimoniului; 

        15.  să respecte şi să realizeze direct sau indirect, prin colaborare, 

măsurile şi sarcinile stabilite în programele de măsuri, în obiectivele 

societăţii, conform cu enunţul  fiecărei măsuri, la termenele stabilite; 

       16.   să respecte codul de deontologie profesională; 

        17.  să promoveze un comportament etic şi decent în raporturile iniţiate 

cu parteneri sau colaboratori; 
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CAPITOLUL VII – ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI 

APLICABILE 

 

 

 Art.45 

          Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă 

într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care 

acesta a încălcat normele legale, Regulamentul Intern , Contractul individual 

de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale angajatorului. 

 

 Art.46 

 Următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie, constituie abateri 

disciplinare. 

 

 Pct. 1: 

          a. Certurile în timpul serviciului. Fapta constă în folosirea de expresii 

jignitoare, înjurioase, la adresa unui alt salariat al societăţii, cu sau fără 

legătură cu serviciul, precum şi orice altă dispută verbală sau fizică fără 

legătură cu serviciul, între doi sau mai mulţi salariaţi, care are ca urmare 

întreruperea activităţii, indiferent de perioada de timp cât aceasta este 

întreruptă. Fapta constituie abatere disciplinară, chiar dacă nu are caracter 

penal. 

         b. Comportarea necuviincioasă faţă de alti salariaţi sau fata de 

colaboratori. Fapta constă în manifestarea de atitudini necuviincioase, 

gesturi, utilizarea de cuvinte ori de expresii prin care se aduc atingere 

bunelor moravuri şi personalităţii salariatului la locul de muncă sau în 

incinta societăţii. Fapta poate fi sesizată de către orice salariat al societăţii şi 

este sancţionabilă. 

        c. Accesul în incinta societăţii comerciale şi prezenţa la lucru sub 

influenţa alcoolului; introducerea şi consumul de alcool în timpul 

serviciului. 

d. Dormitul în timpul orelor de serviciu. 

e. Organizarea sau participarea la jocurile de noroc ori alte activităţi în 

afara atribuţiilor de serviciu. 

f. Introducerea în incinta societăţii a unor mărfuri sau produse (aur, 

casete audio-video, produse cosmetice, etc) în scopul comercializării 

acestora, în beneficiul propriu sau cu alte scopuri. 

g. Introducerea în incinta societăţii a unor obiecte prohibite (arme, 

explozivi, droguri, etc.). 
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h. Introducerea sau facilitarea introducerii în incinta societăţii a 

persoanelor străine, fără ca acestea să se afle în interes de serviciu şi 

cu încadrarea în prevederile stabilite prin regulamente şi proceduri, în 

timpul sau după încheierea programului. 

i. Rămânerea sau pătrunderea la locurile de muncă în afara 

programului, fără autorizaţia prealabilă a conducerii societăţii 

comerciale. 

j. Efectuarea de lucrări în folosul personal. 

k. Comiterea sau incitarea la orice act  (scris, verbal sau material) care 

tulbură buna desfăşurare a procesului de lucru sau de natură să 

provoace întreruperea lucrului, accidentarea unor salariaţi, distrugerea 

de bunuri,  îndemnul la violenţă şi la întreruperea activităţii (cu 

excepţia situaţiilor de urgenţă) şi în contradicţie cu prevederile legale, 

etc. 

l. Încălcarea prevederilor Codului Muncii, privind confidenţialitatea 

drepturilor salariale. 

m. Folosirea mijloacelor auto din dotare în alte scopuri decât 

interesele societăţii comerciale. Persoanele care se deplasează cu 

mijloace auto din dotarea societăţii sunt obligate să posede documente 

din care să rezulte că folosesc aceste mijloace în interes de serviciu. 

 

Pct.2: 

a. Însuşirea, folosirea şi traficarea de către salariat în interesul său, ori 

pentru terţi, de bani, valori sau bunuri din patrimoniul societăţii 

comerciale, chiar dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive 

ale infracţiunii prevăzute de art.295 – Cod Penal, constituie abatere 

disciplinară gravă. 

b. Sustragerea, facilitarea sustragerii, sau tăinuirea sustragerii de 

valori materiale din avutul personal şi din patrimoniul societăţii 

comerciale. Fapta atrage răspunderea patrimonială, materială şi 

penală după caz. 

c. Sustragerea sau punerea la dispoziţia terţilor a documentaţiei 

constructive, tehnice şi procedurale, a actelor şi documentelor care 

ar afecta interesele societăţii. 

d. Înşelăciunea săvărşită în paguba avutului personal sau a 

patrimoniului societăţii. Prin înşelăciune se înţelege inducerea în 

eroare sau înşelăciunea directă a unor persoane sau  a 

reprezentanţilor societăţii, prin prezentarea unei fapte ireale, în 

scopul de a obţine pentru sine sau pentru terţi de foloase materiale 
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injuste sau care determină producerea de pagube morale sau 

materiale.  

e. Distrugerea, degradarea bunurilor din patrimoniul societăţii 

comerciale. Distrugerea sau degradarea de bunuri din avutul 

societăţii atrage răspunderea disciplinară, patrimonială şi penală, 

dacă fapta se săvârşeşte în incinta societăţii în urma verificării şi 

analizelor stabilite de angajator. 

f. Nerespectarea sau încălcarea normelor de securitatea muncii, PSI 

de către personalul societăţii constituie abatere disciplinară. 

g. Discreditarea societăţii comerciale. Fapta constă în comunicarea 

sau răspândirea de către unul sau  mai mulţi salariaţi, de afirmaţii 

tendenţioase sau mincinoase, asupra activităţii şi rezultatelor 

existente la un moment dat la nivelul societăţii comerciale, 

produselor sale sau conducerii acesteia, afirmaţii de natură să 

dăuneze bunului mers al societăţii. Fapta de comunicare sau 

răspândire poate fi săvârşită atât prin afirmaţii publice (scrise sau 

verbal) cât şi prin comunicare confidenţială, demonstrate pe bază 

de orice mijloace legale de probă. 

h. Nerespectarea obligaţiei de fidelitate faţă de angajator în 

îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. 

i. Divulgarea către terţi, chiar şi pe cale neoficială a unor măsuri ce 

urmează a fi luate de conducerea societăţii cu privire la aplicarea 

unor sancţiuni disciplinare. 

j. Insulta, calomnia şi ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin 

mijloace de comunicare directă, atât în incinta societăţii cât şi în 

orice alt loc dacă au fost săvârşite împotriva unui salariat al 

societăţii: 

- prin insultă se înţelege atingerea onoarei ori reputaţiei unei 

persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin alte mijloace; 

- prin calomnie se înţelege afirmarea sau imputarea în public a 

unei fapte ireale privitoare la o persoană, care ar expune acea 

persoană la o sancţiune penală, administrativă ori disciplinară, 

ori dispreţului public; 

- atât insulta cât şi calomnia, atrag răspunderea disciplinară 

numai în urma plângerii prealabile a persoanei vătămate şi a 

verificărilor administrative ale societăţii; 

- proba veridicităţii celor afirmate sau imputate este admisibilă, 

dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârşită pentru apărarea 

unui interes legitim. Proba veridicităţii înlătură răspunderea 

disciplinară; 
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- prin ameninţare se înţelege fapta de a supune o persoană unor 

presiuni psihice ca urmare a pericolului la care ar fi expusă, 

dacă împotriva ei, soţului (soţiei) ori unei rude apropiate s-ar 

exercita o acţiune de natură să alarmeze; 

- fapta atrage răspunderea disciplinară în urma plângerii 

prealabile a persoanei vătămate. 

l. Lovirea sau orice act de violenţă, precum şi vătămarea corporală a altor 

salariaţi, constituie abatere disciplinară, sancţionabilă disciplinar. 

m. Uzurparea de calităţi oficiale, însoţită sau urmată de îndeplinirea 

vreunui act legat de acea calitate. Fapta atrage după sine răspunderea 

disciplinară sau penală după caz. 

n. Abuzul în serviciu contra intereselor salariaţilor sau ale societăţii 

comerciale. 

- prin abuz în serviciu contra intereselor salariaţilor se înţelege 

fapta salariatului care în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, 

cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod 

defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor 

legale ale unei persoane; 

- prin abuz în serviciu contra intereselor societăţii comerciale se 

înţelege fapta salariatului care în exerciţiul atribuţiilor sale de 

serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în 

mod defectuos sau tendenţios şi prin aceasta cauzează bunul 

mers al societăţii; 

o.  Neglijenţa în serviciu prin încălcarea unei îndatoriri de serviciu sau 

prin îndeplinirea ei defectuoasă, părăsirea postului sau a locului de 

muncă, lăsarea fără supraveghere a unor aparate şi instalaţii aflate în 

funcţiune, executarea unor produse cu defecte în mod premeditat, 

promovarea de produse, servicii şi lucrări cu abateri de calitate sau 

necorespunzătoare din cauza neefectuării corecte a controlului de 

calitate sau a activităţii, neurmărirea executării unor măsuri din 

programele şi graficele de lucru, de modernizare, restructurare, 

îmbunătăţire, calitate, etc. 

p. Divulgarea de secrete privind interesele societăţii comerciale şi 

neglijenţa în păstrarea acestora. Documentele, datele şi informaţiile 

care constituie secrete de serviciu vor fi stabilite prin decizie. 

q. Luarea şi/sau darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul 

de influenţă. 

- prin luarea de mită se înţelege fapta salariatului care, direct sau 

indirect, pretinde, ori primeşte bani, sau alte foloase care nu i se 

cuvin, ori acceptă primirea unor astfel de foloase sau nu le 
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respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia 

în îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, 

sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri; 

- prin dare de mită se înţelege, promisiunea, oferirea sau darea de 

bani ori alte foloase, în modurile şi scopurile arătate mai sus; 

- prin trafic de influenţă se înţelege primirea ori pretinderea de 

bani sau alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, de daruri, 

direct sau indirect, pentru sine, ori pentru altul, săvârşită de 

către o persoană care are influenţa aspra unui funcţionar sau alt 

salariat, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce 

intră în atribuţiile sale de serviciu. 

 

Pct.3: 

a. Neîndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu ce revin locului 

de muncă conform fişei postului, procedurilor şi instrucţiunilor de 

lucru. 

b. Realizarea de produse la locul de muncă necorespunzătoare 

calitativ sub nivelul tehnologic, normelor şi standardelor, 

metodelor şi prescripţiilor de calitate prevăzute în documentaţia 

tehnică intenţionat, în mod repetat, a depăşirii consumurilor 

specifice, creşterea cheltuielilor, în mod nejustificat, nerespectarea 

tehnologiei de lucru şi a parametrilor tehnici ai aparatelor, 

neîntreţinerea aparatelor,instalaţiilor, a altor bunuri puse la 

dispoziţie, a echipamentelor de protecţie şi de lucru, a 

echipamentelor pentru protecţia mediului şi siguranţa clădirilor, 

instalaţiilor şi dotărilor de orice fel. 

c. Lipsa de interes în formarea profesională. 

d. Lipsa de interes sau reaua voinţă în executarea la termen sau 

conform prescripţiilor tehnice a unor activităţi sau produse. 

e. Ameninţarea nejustificată cu concedierea. 

 

Pct.4 

a. Absenţa nemotivată de la serviciu 3 zile într-o perioadă de 6 luni 

sau 3 zile consecutive; 

b. Părăsirea locului de muncă, lăsarea fără supraveghere a maşinilor, 

aparatelor şi instalaţiilor în timpul programului de lucru fără 

acordul angajatorului. 

c. Nepredarea maşinii, aparatelor, instalaţiilor, materialelor sau 

componentelor etc., în condiţiile de funcţionare şi utilizarea 



 22 

normală, completă, în ordine şi curăţenie, inclusiv a locului de 

muncă, conform  instrucţiunilor stabilite de conducere. 

d. Prejudicierea în orice mod a patrimoniului societăţii. 

e. Introducerea de produse sau efectuarea de lucrări care pot genera 

ulterior incendii, accidente, poluarea mediului şi care determină în 

acelaşi timp consumuri şi cheltuieli suplimentare şi punerea în 

pericol a stării şi sănătăţii salariaţilor. 

f. Neinformarea sau dezinformarea subalternilor sau, după caz, a 

angajatorului despre evenimentele şi/sau abaterile înregistrate 

(indiferent de natura lor) de la reglementările legale, de la deciziile, 

hotărârile, instrucţiunile apărute sau emise în cadrul activităţii 

societăţii. 

g. Nerealizarea la termen şi în conformitate cu prevederile, 

implicaţiile şi rezultatele stabilite a măsurilor, sarcinilor din 

programele de activitate şi a obiectivelor stabilite de Directorul 

General. 

Art.47 

 Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea patrimonială, penală 

sau contravenţională conform legilor în vigoare. 
 

 SANCŢIUNI: 

 Art.48 

 Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a  Regulamentului Intern 

atrage răspunderea disciplinară, patrimonială sau după caz penală a celor 

vinovaţi, pentru pagubele  produse angajatorului din vina si in legatură cu 

munca lor. 

 

 Art.49 

 (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul 

în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:  

a)  avertismentul scris;  

b)  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei 

în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de 

zile;  

c)  reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de 

conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;  

e)  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  
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(2)  În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se 

stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.  

 

(3)  Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la 

aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest 

termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a 

angajatorului emisă în formă scrisă. 

 

CAPITOLUL VIII – REGULI  REFERITOARE  LA PROCEDURA 

DISCIPLINARĂ  CERCETAREA  DISCIPLINARĂ  PREALABILĂ 

 

 Art.50 

 Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre 

salariatii societatii, conducerea acesteia este indreptatită să ia masuri pentru 

sanctionarea celor vinovati cu respectarea urmatoarelor reguli: 

 Art.51 

 1.Salariatul va fi convocat in scris, de persoana imputernicita de catre 

angajator sa realizeze cercetarea,  aratandu-se in acest sens obiectul, data, 

ora si locul intrevederii; 

 2.Salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina aparari in favoarea 

sa oferind persoanei imputernicite cu cercetarea toate probele si motivatiile 

pe care le considera necesare; 

 

Art.52 

 1.În urma efectuării cercetării  se întocmeşte un referat cu sancţiunea 

propusă, avind in vedere urmatoarele: 

- imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

- gradul de vinovatie a salariatului; 

- consecintele abaterii disciplinare; 

- comportarea generala in serviciu a salariatului; 

- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

 

 2.In situatia in care salariatul este gasit vinovat, in baza referatului 

întocmit cu ocazia cercetării disciplinare prealabile şi a actelor ce îl însoţesc 

Directorul General  stabileste şi dispune aplicarea sancţiunii disciplinare.   

 

 Art.53 
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            Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o 

DECIZIE emisa in forma scrisa, in termen de 30 zile de la data luarii la 

cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare dar nu mai tarziu  de 6 luni 

de la data savarsirii faptei. 

 

 Art.54 

 Decizia se comunica salariatului in cel mult 5 zile de la data emiterii 

si produce efecte de la data comunicarii. 

 Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, 

iar in cazul refuzului primirii comunicarii, aceasta se face prin scrisoare 

recomandata la domiciliu sau resedinta comunicata de acesta. 

. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele 

judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

comunicării. 

 

 ART.55 

Decizia va cuprinde in mod obligatoriu: 

-descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 

-aratarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau 

contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; 

-motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in 

timpul cercetarii disciplinare sau motivele pentru care nu a fost efectuata 

cercetarea; 

-temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara; 

-termenul in care sanctiunea poate fi contestata; 

-instanta competenta la care sanctiunea aplicata poate fi contestata. 

 

 ART56. 

Neprezentarea salariatului la convocarea facuta fara un motiv obiectiv, da 

dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii 

disciplinare prealabile. 

 

 

CAPITOLUL  IX-CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE 

PROFESIONALA A SALARIATILOR 
 

          ART57. 

Criteriile de evaluare profesionala a salariatilor sunt urmatoarele; 

 

1. Capacitatea de a rezolva eficient problemele; 
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2. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor; 

3. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a 

experientei dobandite 

4. Capacitatea de a lucra independent; 

5. Capacitatea de a lucra in echipa; 

6. Competente in utilizarea eficienta a resurselor materiale si 

financiare alocate; 

7. Capacitatea de a realiza la timp si in mod corespunzator 

atributiile de serviciu; 

8. Capacitatea de a depista deficientele si de a lua masurile 

necesare pentru corectarea la timp a acestora; 

9. Capacitatea de a depista deficientele si de a lua masurile 

necesare pentru corectarea la timp a acestora; 

10. Creativitate si spirit de initiativa; 

11. Capacitate de implementare. 

 

ART58. 

 Angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea 

angajarii sau, dupa caz, salariatul cu privire la fisa postului, precum si cu 

privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, 

anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca. 

 

ART59. 

 In cazul concedierilor individuale sau colective, evaluarea 

performantelor profesionale va fi principalul criteriu avut in vedere in aceste 

situatii, urmand ca criteriile de natura sociala sa se aplice doar in subsidiar, 

pentru departajare. 

 

ART60. 

 In cazul procedurii de evaluare profesionala a concedierii pentru 

necorespundere profesionala, raportul de evaluare a activitatii profesionale a 

salariatului va avea un rol important si in cresterea gradului de obiectivitate. 

 

ART61. 

 Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 

salariatilor este urmatoarea: 

a) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor se 

face, de regula, anual, in luna ianuarie a anului urmator perioadei de 

evaluare; 
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b) Seful direct al salariatului completeaza un RAPORT  DE   

EVALUARE ,  care este prezentat salariatului in cauza si care poate 

face comentarii referitor la continutul acestuia; 

c) Raportul de evaluare este semnat de seful direct al salariatului si 

contrasemnat de conducatorul societatii; 

d) Raportul de evaluare este depus in dosarul personal al salariatului; 

e) Angajatorul poate dispune unilateral efectuarea de rapoarte de 

evaluare si de mai multe ori pe an,  daca considera necesar. 

 
 

CAPITOLUL X – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
 ART 62. 

Angajarea personalului 

 1.In vederea angajarii personalului in orice functie, se vor avea in 

vedere ca fiind obligatorii urmatoarele cerinte cumulative: 

-prezentarea documentelor de studii corespunzatoare (inclusiv autorizarile 

necesare); 

-cunostinte profesionale solide materializate prin rezultatele unui test, 

examen sau interviu; 

-atestarea medicala a starii de sanatate si compatibilitate cu postul de munca 

ce urmeaza a fi ocupat; 

-referinte de la ultimul loc de munca. 

 2.Dupa indeplinirea cerintelor prevazute de pct1. se va proceda 

imediat la intocmirea urmatoarelor documente in conformitate cu 

prevederite legale in vigoare: 

-semnarea unui contract individual de munca ce va prevede inclusiv clauze 

referitoare la securitatea şi sănătatea muncii; 

-se va efectua instructajul introductiv general de securitatea muncii si PSI 

cate 8 ore; 

-se va efectua instructajul la locul de munca - 8 ore; 

-se vor informa persoanele in cauza asupra specificului activitatii si asupra 

riscurilor; 

-acordarea echipamentului individual de protectie si a celui de lucru conform 

normativului cadru - precum si a altor facilitati; 

-prezentarea echipei sau colectivului in vederea integrarii profesionale si in 

mod special daca este cazul se va nominaliza persoana care se va ocupa de 

pregatirea noului angajat si urmarirea acestuia pe o perioada determinata; 

-admiterea la lucru efectuata de angajator. 

 



 27 

 .Art.63 

          Prezentul REGULAMENT se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin 

informare verbală, prin afişare sau prin asigurarea accesului la prezentul 

document şi intră în vigoare producându-şi efectele începând cu data la care 

a fost pus la dispoziţia salariaţilor. 

 Art.64 

 Orice salariat interesat poate sesiza angajatorului cu privire la 

dispoziţiile Regulamentului Intern,  în măsura în care face dovada încălcării 

unei drept al său. 

 Art.65 

Prevederile din prezentul Regulament ce devin contrare unui act 

normativ apărut ulterior se vor respecta în sensul legii în cauză. 
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