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Cu scopul stabilirii la nivelul societății ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
SRL TURDA a regulilor privind drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților,
securitatea și sănătatea în muncă, procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor
individuale ale salariaților, regulile concrete privind disciplina muncii în societate, abaterile
disciplinare și sancțiunile aplicabile și a modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau
contractuale specifice;
Cu respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnității, cu consultarea salariaților;

În temeiul dispozițiilor art. 241 – 245 din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii – republicată,
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SRL TURDA emite următorul
Regulament Intern:
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Capitolul I DEFINIȚII
În întregul text al prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înțelesuri:
Conducerea Societății este Director al Societății sau orice alte persoane cu funcții de
conducere pe care Directorul i-a mandatat în acest scop;
Conducatorul ierarhic superior desemnează persoana care ocupă funcția imediat
superioară unui anumit post în organigrama Societății și care asigură coordonarea și
supravegherea activității acestuia;
Personalul este Personalul de Conducere și Personalul de Execuție împreună;
Discriminare directă este situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil, pe
criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă;
Discriminare indirectă este situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică, aparent
neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt
sex, cu excepția cazului în care aceasta dispozitie, acest criteriu sau această practică este
justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt
corespunzătoare și necesare;
Hărțuire este situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul
persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea
unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;
Hărțuire sexuală este situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație
sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea
demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant,
umilitor sau jignitor;
Acțiuni pozitive sunt acele acțiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a
accelera realizarea în fapt a egalității de șanse între femei și bărbați și care nu sunt
considerate acțiuni de discriminare;
Munca de valoare egală este activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza
acelorași indicatori și a acelorași unități de masură, cu o altă activitate, reflectă folosirea
unor cunoștințe și deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități
egale ori similare de efort intelectualșsi/ sau fizic;
Discriminare bazată pe criteriul de sex este discriminarea directă și discriminarea
indirectă, hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau
în alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea; Constituie discriminare bazată pe
criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărțuire sexuală, având ca scop
sau efect:
- de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectată;
- de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea
profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și
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perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un
comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.
Discriminare multiplă orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de
discriminare.
Evaluarea salariaților procesul prin care se apreciază nivelul de dezvoltare profesional al
acestora.
Protecția maternității este protecția sănătății și/ sau securității salariatelor gravide și/ sau
mame la locurile lor de muncă;
Locul de muncă este zona delimitată în spațiu, în funcție de specificul muncii, înzestrată cu
mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operații, lucrări sau
pentru îndeplinirea unei activități de către unul ori mai mulți executanți, cu pregătirea și
îndemânarea lor, în condiții tehnice, organizatorice și de protecție a muncii corespunzătoare,
din care se obține un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
Salariata gravidă este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice
de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care să îi ateste această stare;
Salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lăuzie și solicită angajatorului în scris măsurile de protecție prevăzute de
lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6
luni de la data la care a născut;
Salariata care alaptează este femeia care, la reluarea activității după efectuarea
concediului de lăuzie, își alaptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la
începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alaptare, anexând documente medicale
eliberate de medicul de familie în acest sens;
Dispensa pentru consultații prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei
de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultațiilor
și examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului
specialist;
Concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are
obligația să îl efectueze după naștere, în cadrul concediului pentru sarcină și lăuzie cu
durata totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condițiile legii;
Concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele pentru protecția
sănătății și securității lor și/ sau a fătului ori a copilului lor.
Lucrător persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii
în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul
de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice;
Angajator persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu
lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii;
Alţi participanţi la procesul de muncă persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale
în vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi
în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire
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profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă
şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin
orice alt mijloc de probă;
Reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor este persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în
conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte
problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă;
Prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele
procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale;
eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în
timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană
dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost
implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesiune;
accident de muncă:
- vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au
loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces;
- accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului;
- accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes
public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara
graniţelor ţării, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
- accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate, în timpul şi din
cauza îndeplinirii acestor activităţi;
- accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti;
- accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi
privat;
- accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se
produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de
angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceştia, în timpul programului de
muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
- accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la
domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers;
- accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru
îndeplinirea unei sarcini de muncă;
- accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă
organizat de acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;
- accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda
uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba
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îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt
echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se afla în baie ori în spălător sau
dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi
invers;
accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri
organizate de angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste
locuri;
accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române,
delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata
şi traseul prevăzute în documentul de deplasare;
accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul
altor ţări, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege,
încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul şi din cauza
îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau
perfecţionare a pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor
aferente stagiului de practică;
accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol,
cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare) , dacă victima se afla
în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca
urmare a unei agresiuni.
Boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei
meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici
locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului, în procesul de muncă;
Echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în
muncă;
Echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau
mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar
putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul demuncă, precum şi orice
supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;
Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la
care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi
lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment;
Stagiu de practică - instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau
specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi şomerii în
perioada de reconversie profesională;
Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având
ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă,
apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane
participante la procesul de muncă;
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Incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei
activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al
factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea
urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale;
Servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unităţii,
abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, conform legii;
Accident uşor - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care
necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de
muncă cu o durată mai mică de 3 zile;
Boală legată de profesiune - boala cu determinare multifactorială, la care unii
factori determinanţi sunt de natură profesională.

Capitolul II REGULI GENERALE
Art. 1.
Prezentul Regulament intern concretizează regulile privind protecția, igiena și securitatea în
muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, procedura de soluționare a
cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, regulile privind disciplina muncii în
unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile și modalitatile de aplicare a dispozițiilor
legale sau contractuale specifice.
Art. 2.
(1) Regulamentul se aplică tuturor salariaților Angajatorului, indiferent de durata
contractului individual de muncă, de atribuțiile pe care le îndeplinesc și de funcția pe care o
ocupă, precum și celor care lucrează în cadrul unității pe baza de delegare sau detașare
conform prevederilor art.81 din prezentul regulament.
(2) Salariații detașați sunt obligați să respecte, pe lângă disciplina muncii din unitatea care
i-a detașat și regulile de disciplină specifice locului de muncă unde își desfășoară activitatea
pe timpul detașării.
Art. 3.
(1) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe.
(2) Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc
potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor individuale de muncă.
(3) Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
(4) Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege
salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

7

(5) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, Angajatorul și salariații se vor informa și
se vor consulta reciproc, în condițiile legii.
Art. 4.
(1) Cunoașterea și respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate
categoriile de personal din cadrul Angajatorului, personal detașat, colaboratori externi,
ucenici, elevi și studenți care fac practică în cadrul societății.
(2) Regulamentul intern se afișează la Serviciul Resurse Umane din cadrul Angajatorului.
(3) Șefii compartimentelor funcționale ale Angajatorului vor aduce la cunoștința fiecărui
angajat, sub semnatură, conținutul prezentului regulament intern și vor pune la dispoziția
acestora, la cerere, în vederea documentării și consultării, exemplare din Regulamentul
intern.
(4)
Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile
Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
(5) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competența
instanțelor judecatorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării
de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (4) .
Capitolul III ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art. 5.
Angajarea personalului Angajatorului se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 53/2003
Codul muncii și ale actelor normative în vigoare.
(1) Angajarea salariaților se face după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale
și personale. Verificarea se realizează în conformitate cu procedurile interne
aplicabile;
(2) Relațiile de muncă din cadrul societății se desfășoară potrivit principiului egalității de
tratament față de toți salariații;
(3) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă,
culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau
responsabilitate familială, este interzisă;
(4) Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege;
(5) Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege
salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate;
Art. 6.
În baza consimțământului părților, se vor încheia, în formă scrisă, contracte individuale de
muncă, care vor conține clauze privind:
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a) identitatea părților;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să
muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcția/ ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România sau altor acte
normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și
periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/ zi și ore/ săptămână;
n) durata perioadei de probă;
o) clauze speciale (clauze cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență,
clauza de mobilitate; clauza de confidențialitate).
Art. 7.
(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are
obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu
privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le
modifice.
(2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se
consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de
muncă sau a actului adiţional, după caz.
(3) Elementele din informarea prevăzută la art.17 alin. (3) din Codul Muncii trebuie să se
regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.
(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute (3) din Codul Muncii în timpul
executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract,
într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor
în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
(5) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare
dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor
alin. (6).
(6) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual
de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
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Art. 8.
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este
posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
(3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele
elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
(4) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau
detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de
muncă.
(5) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate
celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.
(6) Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către
salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului
său de muncă.
(7) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12
luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice,
numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate
constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.
(8) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o
indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de reglementările interne.
Art. 9.
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul
părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți, în condițiile prevăzute de art. 49-54 din
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii
de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât
cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contracte
individuale de muncă sau prin regulamente interne.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din
calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză
de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept
prevalează.
(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele
care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului
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individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează
de drept.
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) carantină;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti,
pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
f) forţă majoră;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură
penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori
atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a
reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul
individual de muncă încetează de drept;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Art. 10.
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în
următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel
central sau local, pe toată durata mandatului;
f) participarea la grevă.
(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia în care salariatul are 3
absențe nemotivate consecutive.
Art. 11.
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în
următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu
funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
b) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de
muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c) pe durata detaşării;
d) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză,
salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor
răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care
a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.
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(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va
avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu
reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat
reducerea programului, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor salariaţilor, după
caz.
Art. 12.
(1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în
activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o
indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de
bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin.
(3) .
(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) , salariaţii se
vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună
reînceperea activităţii.
Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.
Încetarea contractului individual de muncă
Art. 13.
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ
prevăzute de lege.
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art. 14.
(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul
dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat
existenţa conform legii;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii
sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare; pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru
limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei
medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la
care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească
definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
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f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă
ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin
care s-a dispus interdicţia;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 16 ani.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) - j) , constatarea cazului de încetare de
drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la
intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor
aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 15.
(1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a
contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară
a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau
obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative, aceasta este
înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având
dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are
dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de
serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin
acordul părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.
Concedierea
Art. 16.
(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa
angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru
motive care nu ţin de persoana salariatului.
Art. 17.
Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională,
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
13

b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
Art. 18.
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat
cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18
ani;
h) pe durata efectuării concediului de odihnă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca
urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile
legii.
Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului
Art. 19.
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în
următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile
de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, sau
regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată
inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își
îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este
încadrat.
Art. 20.
(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 19 lit.
b) - d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de
zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a) ,
angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art.
247-252.
(3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în
fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la
instanţa judecătorească la care se contestă.
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Art. 21.
(1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la
regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator
a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 19 lit. d) poate fi dispusă
numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin
regulamentul intern.
Art. 22.
(1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 19 lit. c) şi d),
precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art.
14 alin. (1) lit. e), angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă
vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de
muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.
(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1),
acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în
vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz,
capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea
angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul
cu privire la noul loc de muncă oferit.
(4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin.
(3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de
muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 19 lit. c) salariatul beneficiază de o
compensaţie, în condiţiile stabilite în în contractul individual de muncă.
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
Art. 23.
(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea
contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de
salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
Art. 24.
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului și poate fi individuală sau
colectivă.
Art. 25.
Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active
de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege.
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Concedierea colectivă.
concedierilor colective

Informarea,

consultarea

salariaţilor

şi

procedura

Art. 26.
(1) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui
număr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20
de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin
100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin
300 de salariaţi.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1) , se iau în
calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa
angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu
condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.
Art. 27.
(1) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are
obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute
de lege, consultări cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului
de salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează,
printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor
concediaţi.
(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite reprezentanţilor
salariaţilor. să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze
toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determină concedierea preconizată;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie
acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale.
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori
diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor după
evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.
(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care
determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care
deţine controlul asupra angajatorului.
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(5) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o
întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate prevala, în
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), de faptul că întreprinderea
respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare.
Art. 28.
Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 27 alin. (2)
inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la
aceeaşi dată la care a comunicat-o reprezentanţilor salariaţilor.
Art. 29.
(1) Reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării
concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile
calendaristice de la data primirii notificării.
(2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate
potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
Art. 30.
(1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor
art. 27-29, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are
obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de
ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii
deciziilor de concediere.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante cu
privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 27 alin. (2) , precum şi
rezultatele consultărilor cu reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 27 alin. (1) şi art. 29,
în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de
concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1)
reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial
de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
(4) Reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului
teritorial de muncă.
(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu
avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea perioadei
prevăzute la alin. (1) , fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de
preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în termen de 3 zile
lucrătoare angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii sau
prelungirii perioadei prevăzute la alin. (1) , precum şi cu privire la motivele care au stat la
baza acestei decizii.
Art. 31.
(1) În perioada prevăzută la art. 30 alin. (1) , agenţia teritorială de ocupare a forţei de
muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate
şi să le comunice în timp util angajatorului şi reprezentanţilor salariaţilor.
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(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu
consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea
momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în
care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până
la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la art. 30 alin. (1) ca fiind
data emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi
reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de
concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de
expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art. 30 alin. (1) .
Art. 32.
(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin
concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în
aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.
(2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. (1) se reiau aceleaşi activităţi,
angajatorul va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate
este reluată în aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă, prin care
sunt informaţi asupra reluării activităţii.
(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2) , pentru a-şi manifesta în scris
consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.
(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi
manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de
muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.
(5) Prevederile art. 26-31 nu se aplică salariaţilor din instituţiile publice şi autorităţile
publice.
(6) Prevederile art. 26 – 31 nu se aplică în cazul contractelor individuale de muncă
încheiate pe durată determinată, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieri au loc
înainte de data expirării acestor contracte.
Dreptul la preaviz
Art. 33.
(1) Persoanele concediate în temeiul art. 19 lit. c) şi d) , al art. 23 şi 24 beneficiază de
dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 19 lit. d) ,
care se află în perioada de probă.
(3) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 10
alin. (2) .
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Art. 34.
Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 27 alin. (2) lit. d) , numai în cazul
concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii
urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 22.
Art. 35.
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale
Art. 36.
Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate
absolută.
Art. 37.
În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt
sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
Art. 38.
(1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va
dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile
în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.
(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de
concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
Art. 39.
(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare
scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea
unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de
a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de
probă.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă şi nu
poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv
mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate
efectele.
(6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la
data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
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(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
asumate prin contractul individual de muncă.
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art. 40.
(1) Angajatorul are posibilitatea de a angaja, personal salariat cu contract individual de
muncă pe durată determinată.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă
scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.
(3) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe
durată determinată.
(4) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni
de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte
succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
Art. 41.
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în
următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia
situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte
condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al
organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări,
proiecte sau programe.

Art. 42.
(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o
perioadă mai mare de 36 de luni.
(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat
pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata
contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea
contractului individual de muncă al salariatului titular.
Art. 43.
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus
unei perioade de probă, care nu va depăşi:
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
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b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi
6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6
luni;
d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o
durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.
Art. 44.
(1) Angajatorul este obligat să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de
muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni
vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste
locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la
sediul angajatorului.
(2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată reprezentanţilor
salariaţilor.
Art. 45.
(1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de
muncă pe durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi
comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia
cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui
contract individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară
aceeaşi activitate sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere
calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată
nedeterminată comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere reglementările legale în
domeniu.
Munca prin agent de muncă temporară
Art. 46.
(1) Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar
care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care
este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi
conducerea acestuia din urmă.
(2) Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu
un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a
lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.
(3) Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi
temporari, pentru a-i pune la dispoziţia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de
contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Condiţiile de
funcţionare a agentului de muncă temporară, precum şi procedura de autorizare se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
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(4) Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi
conducerea căreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de
muncă temporară.
(5) Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar
este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi
conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.
Art. 47.
(1)
Un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară pentru executarea unei
sarcini precise şi cu caracter temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art. 93.din Codul
Muncii.
(2)
Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi
mai mare de 24 de luni.
(3)
Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care,
adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36
de luni.
(4)
Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt
prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adiţional la
acest contract.
Art. 48.
(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat angajat prin
contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în
formă scrisă.
(2) Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării
misiunii şi programul de lucru;
c) condiţiile concrete de muncă;
d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie
să le utilizeze;
e) orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi
remuneraţia la care are dreptul salariatul;
g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un
agent de muncă temporară.
(3) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar
după îndeplinirea misiunii este nulă.
Art. 49.
(1) Salariaţii temporari au acces la toate serviciile şi facilităţile acordate de utilizator, în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai acestuia.
(2) Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente
individuale de protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei în care prin contractul de punere
la dispoziţie dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.
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(3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe
care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu
cea a salariatului temporar.
(4) În măsura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de
salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu
contract individual de muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una similară.
Art. 50.
Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă urmăreşte să
înlocuiască astfel un salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a
participării la grevă.

Art. 51.
(1) Contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în
scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
(2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor prevăzute la art.
17 şi art. 18 alin. (1) , condiţiile în care urmează să se desfăşoare misiunea, durata misiunii,
identitatea şi sediul utilizatorului, precum şi cuantumul şi modalităţile remuneraţiei
salariatului temporar.
Capitolul IV REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN
CADRUL SOCIETĂȚII
Art. 52.
(1) Angajatorul are obligația să ia toate masurile necesare pentru protejarea vieții și
sănătății salariaților.
(2) Angajatorul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate
aspectele legate de muncă.
(3) În cadrul propriilor responsabilități, Angajatorul va lua masurile necesare pentru
protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitatile de prevenire a
riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a
organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor
principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și
alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu
precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor
acestora asupra sănătății;
e) luarea în considerare a evoluției tehnicii;
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f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
puțin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție
individuală;
i) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.
Art. 53.
(1) Angajatorul are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și
boli profesionale, în condițiile legii.
(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaților săi în domeniul securității și
sănătății în muncă.
(3) Modalitățile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanții salariaților
(4) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie în urmatoarele
situații:
a) în cazul noilor angajați;
b) în cazul salariaților care își schimbă locul de muncă sau felul muncii;
c) în cazul salariaților care își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;
d) în situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu.
(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și
sănătatea salariaților.
(6) Conform art. 22 si 23 din Legea 319/2006, fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare
activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite
din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(7) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au
următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele
de transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
24

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (7) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul
de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor
Evenimente
Art. 54.
Orice eveniment, aşa cum este definit la capitolul definiții eveniment din prezentul
regulament, va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă
sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.
Art. 55.
(1) Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit.
f) ;
b) asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă
şi boli profesionale,
cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară
de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c) organelor de urmărire penală, după caz.
(2) Conf.Art.22 din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea împotriva
incendiilor, fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are, în procesul muncii,
următoarele obligații principale:
a) să respecte regulile și masurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoștință, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după
caz;
b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și
echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator
sau de conducătorul instituției, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și
instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la
sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
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e) să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor,
în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință,
referitoare la producerea incendiilor.
Art. 56.
Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate de angajator.
Art. 57.
(1) Înregistrarea accidentului de muncă se realizează pe baza procesului-verbal de
cercetare.
(2) Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la
inspectoratul teritorial de muncă, precum şi la asigurător, potrivit legii.
Art. 58.
(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează de către angajator, în cazul
evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă;
(2) Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.
Art. 59.
(1) Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaților la serviciul medical de medicină
a muncii, organizat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Angajarea personalului se va face numai după un examen medical prealabil, cu
confirmarea expresă a medicului de medicină a muncii sau a medicului de familie că locul
de muncă sau meseria propusă nu este contraindicată din punct de vedere medical
viitorului angajat.

Capitolul V REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII
Art. 60.
(1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți
salariații.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie,
religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială,
apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.
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(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau
preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca
scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau
exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte
criterii decât cele prevăzute la alin. (2) , dar care produc efectele unei discriminări directe.
(5) Nu sunt considerate discriminări:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecția maternității, nașterii și alăptării;
b) măsurile stimulative, temporare, pentru protecția anumitor categorii de femei sau
bărbați;
c) cerințele de calificare pentru activități în care particularitățile de sex constituie un
factor determinant datorită specificului condițiilor și modului de desfășurare a
activităților respective.
Art. 61.
(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate
activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și
de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.
(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală
pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter
personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.
Art. 62.
(1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care să
dezavantajeze persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la:
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru
ocuparea posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
d) stabilirea remunerației;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,
specializare și recalificare profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
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(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care,
datorită naturii sau condițiilor particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege,
particularitățile de sex sunt determinante.
Art. 63.
(1) Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este
considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă.
(2) Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact
fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații
compromițătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale,
care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.
(3)
Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit
drept hărțuire 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 influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea
profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și
perfecționarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ține de viața sexuală.
(4) Toți salariații trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condițiile legii pentru
încălcarea acestora.
(5) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă și face public
faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este
ofensatorul, că angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin orice
manifestare confirmată de hărțuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancționați disciplinar.
Art. 64.
(1) Persoana care se consideră hărțuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în
scris, care va conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de
muncă.
(2) Angajatorul va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va
conduce investigația în mod strict confidențial și, în cazul confirmării actului
de hărțuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare.
(3) La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei.
(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva
reclamantului, cât și împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi
considerate acte discriminatoare și vor fi sancționate conform dispozițiilor legale în vigoare.
(5) Hărțuirea sexuală constituie și infracțiune.
(6) Potrivit dispozițiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificările ulterioare,
hărțuirea unei persoane prin amenințare sau constrângere, în scopul de a obține satisfacții
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de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influența pe care
i-o conferă funcția îndeplinită la locul de muncă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă.
Art. 65.
(1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de
munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca, a
regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor tuturor salariatilor.
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea
demnitatii fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a
plangerilor individuale ale salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta
sau hartuire sexuala, in completarea celor prevazute de lege.
Capitolul VI MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ
Art. 66.
(1) Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează au obligația de a se prezenta la medicul
de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.
(2) În cazul în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie și nu informează în scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale.
Art. 67.
Pentru toate activitățile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenți,
procedee și condiții de muncă, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum și la orice
modificare a condițiilor de muncă, natura, gradul și durata expunerii salariatelor în scopul
determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor și oricărei repercusiuni asupra
sarcinii ori alăptării.
Art. 68.
Evaluările se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de
medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
Art. 69.
(1) Angajatorii sunt obligați ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului,
să înmâneze o copie a acestuia reprezentanților salariaților.
(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile
la care pot fi supuse la locurile lor de muncă.
(3) În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine
acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.
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(4) Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea angajatorul
sau, după caz, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în termen de 7 zile de la data
primirii deciziei, are obligația să emită aviz consultativ corespunzător situației constatate.
(5) Inspectoratul teritorial de muncă va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum și
reprezentanților salariaților din unitate.
Art. 70.
În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de către
o salariată că se află în una dintre urmatoarele situații: gravidă, lăuză sau alăptează, acesta
are obligația să înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul teritorial de
muncă pe a cărui rază își desfășoară activitatea.
Art. 71.
Angajatorul are obligația să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a
salariatei și nu va anunța alți angajați decât cu acordul scris al acesteia și doar în interesul
bunei desfășurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.
Art. 72.
În cazul in care o salariată desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri
pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării,
angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condițiile și/ sau orarul de
muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru
sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a
medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.
Art. 73.
În cazul în care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de muncă
salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.
Art. 74.
(1) Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere, salariatele au obligația de a
efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.
(2) Angajatorii sunt obligați să acorde salariatelor care alaptează, în cursul programului de
lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an
a copilului. În aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în
care se găsește copilul.
(3) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei
normale a timpului sau de muncă cu două ore zilnic.
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(4) Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare,
se includ în timpul de muncă și nu diminuează veniturile salariale și sunt suportate integral
din fondul de salarii al angajatorului.
(5) În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unității încăperi speciale pentru alăptat,
acestea vor îndeplini condițiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare in vigoare.
Art. 75.
(1) Salariata gravidă, salariata care a născut recent și\sau care alaptează nu poate fi
obligată să desfășoare muncă de noapte.
(2) În cazul în care sănătatea acestor salariate este afectată de munca de noapte,
angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de
muncă de zi, cu menținerea salariului de bază brut lunar.
(3) Solicitarea salariatei se însoțește de un document medical care menționează perioada
în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.
(4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil,
salariata va beneficia de concediul și indemnizația de risc maternal.
Art. 76.
(1) Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu
în cazul:
- salariatei gravide, lăuze sau care alăptează din motive care au legatură directă cu starea
sa;
- salariatei care se află în concediu de risc maternal;
- salariatei care se află în concediu de maternitate;
- salariatei care se afla în concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în
cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
- salariatei care se află in concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7
ani, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
(2) Interdictia concedierii salariatei care se afla în concediu de risc maternal se extinde, o
singura dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.
(3) Dispozițiile de concediere menționate nu se aplică în cazul concedierii pentru motive
economice ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului.
(4) Salariatele ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive
pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia
angajatorului la instanța judecatorească competentă, în termen de 30 de zile de la data
comunicării acesteia, conform legii.
(5) Acțiunea în justiție a salariatei este scutită de taxa judiciară de timbru si de timbru
judiciar.
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Art. 77.
(1) Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată aflată în
una dintre situațiile menționate mai sus, are obligația ca, în termen de 7 zile de la data
comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document
reprezentanților salariaților din unitate, precum și Inspectoratului teritorial de muncă.
(2) Copia deciziei se însoțește de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.
Art. 78.
Reprezentanții aleși ai salariaților având atribuții privind asigurarea respectării egalității de
șanse între femei și bărbați, desemnați în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
șanse între femei și bărbați, au obligația de a organiza semestrial, în unitățile în care
funcționează, informări privind prevederile O.U.G. nr. 96/2003.

Capitolul VII DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE
SALARIAȚILOR
SECTIUNEA I - OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

ANGAJATORULUI

ȘI

ALE

Art. 79.
Angajatorului îi revin, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele obligații:
a) Să pună la dispoziția fiecărui salariat, pentru cunoaștere, aplicare și respectare,
Regulamentul Intern, Codului de Conduită precum și Fișa Postului, procedurile și
instrucțiunile de lucru aferente postului ocupat;
b)
Să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care
privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
c)
Să asigure condițiile prevăzute de lege pentru securitatea muncii, cu respectarea
normelor igienico-sanitare și ale celor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și
de instruire a personalului în aceste domenii;
d)
Să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
e)
Să încheie contracte individuale de muncă, convenții, contracte de ucenicie, etc.
cu fiecare persoană, cu stabilirea concretă a drepturilor și obligațiilor;
f)
Să gestioneze Registrul General de Evidență a Salariaților și să opereze
înregistrările referitoare la salariați în conformitate cu prevederile legale;
g)
Să elibereze legitimații de serviciu salariaților și altor categorii de persoane în
condițiile prezentului regulament;
h) Să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă;
i) Să comunice periodic salariaților situatiă economică și financiară a unității;
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j) Să se consulte cu reprezentanții angajaților Societății Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Turda S.R.L în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile
și interesele acestora;
k) Să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și
să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
l)
Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
m)
Să asigure salariaților accesul periodic la formarea profesională;
n)
Să aplice imediat, după sesizare și cercetare prealabilă, sancțiunile disciplinare
împotriva oricărei manifestări de hărțuire la locul de muncă;
o)
Să informeze, imediat după ce a fost sesizat, autoritățile publice abilitate cu
aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între
femei și bărbați.
p) Să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.
SECȚIUNEA A II-A - OBLIGAȚIILE SALARIAȚILOR
Art. 80.
(1) Salariații Angajatorului au, în principal, următoarele obligații:
(2) Să cunoască și să respecte dispozițiile legale, prevederile Regulamentului Intern,
Codul de Conduită, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Contractul
Individual de Muncă, precum și alte dispoziții cu caracter normativ, referitoare la
munca pe care o îndeplinește și să se conformeze lor, neputându-și declina
răspunderea pe motivul necunoașterii lor;
a) Obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce le
revin conform fișei postului postului precum și alte sarcini pentru care a fost
mandatat conducerea societății prin acte de decizie internă;
b) Să cunoască limba română și să o folosească în cadrul sarcinilor sau relațiilor de
serviciu;
c) Să respecte programul de lucru stabilit de conducerea societății și să utilizeze
integral și eficient timpul de muncă pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu;
d) Să respecte cu strictețe ordinea și disciplina la locul de muncă,să nu împiedice prin
activitatea sau inactivitatea sa acțiunile sau activitatea altor salariați;
e) Să respecte prevederile legale privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția
mediului, situații de urgență, protecția informațiilor clasificate, precum și celelalte
reglementări legale necesare desfășurării muncii în condiții de siguranță;
f) Să păstreze în bune condiții utilajele și sculele din dotare, puse la dispoziție de
conducerea societății și să folosească în mod eficient mijloacele materiale ce-i sunt
încredințate pentru realizarea sarcinilor (lucrărilor) ;
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g) Să pastreze confidențialitatea asupra datelor tehnice sau de producție, de fabricație,
de aprovizionare, de clientelă și de personal;
h) Obligația de a respecta disciplina muncii;
i) Obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, și în contractul
individual de muncă;
j) Obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
k) Obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
l) Obligația de a respecta secretul de serviciu;
m) Alte obligații prevăzute de lege sau regulamentul intern aplicabile.
(2) Salariații Angajatorului au obligații privind:
a) realizarea responsabilă și la un nivel maxim de competență a îndatoririlor de serviciu;
b) respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei la locul de muncă;
c) respectarea programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru
pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu;
d) însușirea și respectarea normelor de muncă, a altor reguli și instrucțiuni stabilite
pentru compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului;
e) utilizarea responsabilă și în conformitate cu documentațiile tehnice a aparaturii,
echipamentelor, instalațiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care își
desfășoară activitatea sau la care au acces, precum și exploatarea acestora în
deplină siguranță;
f) respectarea normelor de protecția muncii și a mediului;
g) ridicarea calificării profesionale, frecventarea și absolvirea formelor de pregătire și
perfecționare profesională recomandate, cunoașterea dispozițiilor legale, a normelor
și instrucțiunilor privind activitatea pe care o desfășoară;
h) obligația de loialitate față de Angajator;
i) comportarea corectă în cadrul relațiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalți
salariați, asigurarea unui climat de disciplină, ordine și bună înțelegere;
j) înștiințarea fără întârziere a șefului ierarhic superior în legătură cu observarea
existenței unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, și
acționarea pentru diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situațiilor care
pun în pericol viața persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului;
k) respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului și posedarea legitimației
de serviciu în stare de valabilitate;
l) anunțarea șefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea
prezentării la serviciu (boală, situații fortuite) ;
m) păstrarea secretului de serviciu;
n) participarea la evaluările periodice realizate de către Angajator;

34

o) evidența, raportarea și autoevaluarea activității profesionale, conform procedurii și
criteriilor elaborate de conducerea Angajatorului și cu respectarea dispozițiilor legale
în vigoare;
p) respectarea și îndeplinirea dispozițiilor cuprinse în contractele de furnizare servicii
medicale și în orice alte contracte în care salariații au atribuții de realizare a unor
activități;
q) îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite
de conducerea Angajatorului pentru buna desfășurare a activității.
r) Să cunoască, să pună în aplicare și să respecte procedurile și instrucțiunile de lucru,
regulamentele, deciziile interne aplicabile postului de muncă ocupat;
a) Să aibă o comportare corectă și decentă în cadrul relațiilor de muncă, atât cu
superiorii, cât și cu cei aflați în subordine și să promoveze raporturi de colaborare
cu toți salariații cu care vine în contact;
b) Să înștiințeze unitatea, în termen de 5 zile lucrătoare, din proprie inițiativă, asupra
unor modificări ale situațiilor personale care interesează unitatea (starea civilă,
domiciliul sau adresa de corespondență, documente de identitate,
obținerea/revizuirea/modificarea/ridicarea gradului de handicap, documente
naștere/deces copii, obținerea unor calificări superioare sau absolvirea unor
instituții de învățământ,etc.) ;
c) Să se supună examenelor medicale prevăzute de legislație;
d) Să se supună controlului efectuat de persoanele abilitate, în condițiile legii, la
intrarea și ieșirea din unitate;
e) Să se supună cu ocazia controalelor efectuate de autoritățile statului și persoanele
din cadrul societății cu atribuții de coordonare și/sau control (conducere
societate/sucursale, șef de serviciu/birou/sectie/atelier/ formație, lucrători în
domeniul sănătății și securității în muncă, situații de urgență, protecția mediului,
precum și alte persoane mandatate de conducerea societății/sucursalei) , testelor
pentru stabilirea alcoolemiei și cele privind consumul de substanțe halucinogene;
f) Să poarte echipamentul individual de protecție și/sau de lucru;
g) La încetarea contractului individual de muncă, să restituie bunurile încredințate
spre utilizare prin fișa individuală de luare în folosință a obiectelor de inventar și a
echipamentul individual de protecție necompensat ca durată de utilizare;
h) Să dea relații în scris, la solicitarea conducerii societății/sucursalelor și/sau
persoanelor abilitate, dacă este în cunoștință de cauză, în vederea efectuării
cercetărilor prealabile;
i) Să anunțe șefii ierarhici imediat ce a luat cunoștință de producerea unui accident,
păstrând, pe cât posibil, starea de fapt în care s-a produs;
j) Să frecventeze și să absolve formele de pregătire și perfecționare profesională
stabilite de acord cu angajatorul, să cunoască dispozițiile legale, normele și
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k)

l)

m)
n)

o)
p)

q)

r)

s)

(3)

instrucțiunile privind activitatea pe care o desfășoară, pentru ridicarea calificării
profesionale;
Să înștiințeze anticipat, prin orice mijloace, șeful ierarhic superior (conducătorul
locului de muncă) , cu privire la imposibilitatea prezentării la locul de muncă (boală,
calamități naturale, deces în familie, convocări/rețineri ale organelor și autorităților
statului, alte situații fortuite) ;
Să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului, iar în caz de
neprezentare a schimbului să anunțe șeful ierarhic pentru a se lua măsurile
necesare;
Să mențină ordinea și curățenia la locul de muncă, în toalete, vestiare, etc;
Să utilizeze responsabil și în conformitate cu documentațiile tehnice aparatura,
echipamentele, instalațiile aflate în dotarea unității organizatorice în care își
desfășoară activitatea sau la care au acces, precum și exploatarea acestora în
deplină siguranță;
Să restituie angajatorului, conform prevederilor legale, drepturile acordate
necuvenit;
Să îndeplinească, în condițiile legii, temporar sau permanent, sarcinile de serviciu
suplimentare stabilite de conducerea societății/sucursalei prin act de decizie
internă;
Să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu, inundație sau orice situații
în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete
sau obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potential generatoare de
astfel de situații și să acționeze, după caz, pentru rezolvarea acestora și pentru
diminuarea efectelor negative;
Să informeze șeful ierarhic în cazul unor situații personale deosebite, care i-ar
putea diminua capacitatea de muncă, urmând ca acesta să stabilească măsuri în
consecință;
Să aibă o ținută decentă și îngrijită în timpul programului de muncă;

În afara obligațiilor prevăzute la alin (1) salariații casieriei au următoarele
obligații:
a) Să aibă o ținută ordonată în fața clienților;
b) Să aibă un comportament și să utilizeze un limbaj politicos în raporturile cu
clienții;
c) Să răspundă clienților ori de câte ori aceștia solicită orice informație;
d) Să întocmească factura fiscală și/sau bon fiscal și să restituie restul corect,
dacă este cazul.
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Art. 81.
(1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situațiile observate de incendiu,
inundație sau orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv
observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum și neregulile potențial
generatoare de astfel de situații și să acționeze, după caz, pentru rezolvarea acestora și
pentru diminuarea efectelor lor negative.
(2) Salariații care pot acționa în astfel de situații au obligația de a o face în timpul cel mai
scurt posibil.
Art. 82.
În situații deosebite, determinate de necesitatea bunei funcționări a Angajatorului, fiecare
salariat are obligația de a participa, indiferent de funcția sau de postul pe care îl ocupă, la
executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului.

SECTIUNEA A III-A - DREPTURILE SALARIAȚILOR
Art. 83.
(1) Salariații Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare și consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a
mediului de muncă;
j) dreptul la protecție în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă și individuală;
l) dreptul de a participa la acțiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) dreptul de a putea desfășura o activitate pe cont propriu, în condițiile legii, numai
după orele de program și numai în afara unității, fără a utiliza dotările și datele
proprietate ale unității și fără ca acestea să conducă la o concurență neloială,
încălcarea acestei prevederi conducând la desfacerea disciplinară a contractului
individual de muncă;
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dreptul de a sesiza angajatorul – directorul general – cu privire la încălcarea unor
drepturi prin Regulamentul Intern, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință
de conținutul acestuia; sesizarea se va prezenta în formă scrisă, cu menționarea
expresă a dispoziției contestate, a motivelor contestării, a drepturilor considerate
încălcate prin dispoziția respectivă din Regulamentul Intern;
p) dreptul de a sesiza instanța judecatorească, în termen de 30 de zile de la data
comunicării de catre angajator a modului de soluționare a sesizării formulate de
către salariat cu privire la încălcarea unui drept al său, potrivit art. 245 alin. (2) din
Codul Muncii – republicat.
q) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
o)

Art. 84.
Drepturile salariaților vor fi acordate și exercitate cu respectarea dispozițiilor legale în
vigoare.
SECȚIUNEA A IV-A DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art. 85.
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) Să stabilească organizarea și funcționarea unității;
b) Să angajeze, promoveze, sancționeze și să concedieze personalul în condițiile legii
și reglementărilor interne;
c) Să stabilească sarcinile, responsabilitățile și competențele corespunzătoare pentru
fiecare salariat în condițiile legii;
d) Să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
e) Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, iar în
cazurile de încălcare a dispozițiilor legale inclusiv a reglementărilor interne să
acționeze, luând măsurile corespunzătoare de sancționare;
f) Să dispună, cu acordul salariatului, efectuarea de muncă suplimentară sau fără
acordul salariatului, în condițiile legii: în caz de forță majoră, lucrări urgente
destinate prevenirii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident;
g) Să stabilească, în condițiile legii, răspunderea patrimonială a salariaților care aduc
prejudicii societății;
h) Să recupereze, potrivit prevederilor legale, de la salariați daunele produse sau
drepturile acordate necuvenit;
i) Să stabilească și să comunice angajaților obiectivele de performanță individuală,
precum și criteriile de evaluare a realizării acestora
j) Să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile
corespunzătoare, potrivit legii, și regulamentului intern;
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SECȚIUNEA A V-A ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ
Art. 86.
(1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă.
(2) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este
de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.
(3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe
zi și de 30 de ore pe săptămână.
(4) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8
ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(5) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
(6) Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi
prelungită peste 8 ore pe zi și peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de
muncă, calculată pe o perioadă maximă de 4 luni, să nu depășească 8 ore pe zi sau 48 de
ore pe săptămână.
Art. 87.
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru este inegal în cadrul săptămânii de
lucru de 40 de ore.
(2) Derogările individuale de la acest program pot fi aprobate numai de conducerea
Angajatorului.
(3) Programul de lucru inegal poate funcționa numai dacă este specificat expres în
contractul individual de muncă.
(4) Programul de munca și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la
cunoștință salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului.
Art. 88.
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul său la
solicitarea salariaților.
(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului
de munca.
(3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărțită în două perioade: o perioadă fixă în
care personalul se află simultan la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care
salariatul își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.
(4) Programul individualizat de muncă poate funcționa numai cu respectarea dispozițiilor
art. 112 si 114 din Codul Muncii.
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(5) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, se
impune instituirea pauzei de masa. Dacă aceasta nu depășește 20 de minute, nu se
adaugă ca timp suplimentar la timpul de lucru.
(6) Programul de funcționare al API TURDA SRL este 7,00 – 15,30 de luni până joi și
vineri 7,00 – 13,00. Prin excepție, casieria va funcționa în zilele de miercuri și între orele
15,30 – 18,30.
(7) Tinerii in vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de
minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și
jumătate.
(8) Pauzele, cu excepția dispozițiilor contrare din regulamentul intern, nu se vor include în
durata zilnică normală a timpului de muncă.
Art. 89.
(1) Angajatorul va ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și va supune
controlului inspectiei muncii această evidență ori de câte ori este solicitat.
(2) Salariații au obligația de a semna condica de prezență la începerea și la sfârșitul
programului de lucru.
(3) Întârzierile sau plecările de la program se pot face numai pe bază de bilete de voie,
care vor fi menționate în condica de prezență. În această condică vor mai fi menționate
recuperările, învoirile în interes personal, precum și situațiile de concediu de odihnă,
concediu medical și delegație.
SECȚIUNEA A VI-A TIMPUL DE ODIHNĂ ȘI ALTE CONCEDII
Art. 90.
(1) Salariații au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.
(2) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 de zile lucrătoare.
(3) Durata efectivă a concediului de odihnă anual este stabilită în Anexa nr. 1 la prezentul
Regulament intern.
(4) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse
în durata concediului de odihnă anual.
(5) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară
de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
(6) În situația în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul
efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să
efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situația de incapacitate temporară de
muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu
este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
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(7) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea
temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an
calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihna anual într-o perioadă
de 18 luni începand cu anul urmator celui îi care acesta s-a aflat în concediu medical.
Art. 91.
(1) Concediul de odihna se efectuează în fiecare an.
(2) în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial,
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul
persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o
perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de
odihnă anual.
(3) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau
individuale, întocmite până la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul urmator, stabilite de
angajator cu consultarea reprezentanților angajaților Societății
Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L, pentru programările colective, ori cu consultarea
salariatului, pentru programările individuale.
(4) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici
de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
(5) Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului său, după caz,
perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai
mare de 3 luni.
(6) în cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) , salariatul poate
solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
(7) în cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic
cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
(8) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării contractului individual de muncă.
Art. 92.
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de
concediu calculată potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile
lucratoare înainte de plecarea în concediu.
Art. 93.
(1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră sau
pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncă, cu obligația de
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a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la
locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii
concediului de odihnă.
Art. 94.
(1) în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite,
care nu se includ în durata concediului de odihnă.
(2) Salariatii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau
pentru alte situații, dupa cum urmează:
a) căsătoria salariatului 5 zile;
b) căsătoria unui copil 2 zile;
c) nașterea unui copil 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
d) decesul soțului, copilului, părinților, socrilor 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor 1 zi;
f) donatorii de sânge conform legii;
g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unitati, cu mutarea domiciliului în altă
localitate 5 zile.
(3) Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concediu fără plată de
maximum 90 de zile cu aprobarea conducerii unității și cu rezervarea postului în condițiile
dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 95.
(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbătă și
duminică sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar
prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității unității.
(2) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru
organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru
evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente
le-au produs asupra materialelor, instalațiilor sau clădirilor unității, repausul săptămânal
poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.
(2)
Compensațiile acordate salariaților pentru modificarea/suspendarea repausului
săptămânal sunt potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 96.
(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 și 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui
- prima și a doua zi de Paști;
- 1 mai;
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- 1 iunie;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- 15 august Adormirea Maicii Domnului;
- 30 Noiembrie Sfantul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;
-1 decembrie;
- prima și a doua zi de Crăciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
(3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază,
pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază potrivit
dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 97.
(1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fără plată, pentru
formare profesională.
(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului,
pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.
(3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absența salariatului ar
prejudicia grav desfășurarea activității.
(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data
de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și
denumirea instituției de formare profesională.
(5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și
fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor
forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în
cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 98.
(1) La cererea unuia dintre părinți angajatorul este obligat să acorde:
a) pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă o zi lucrătoare liberă pe an, pentru
îngrijirea sănătății copiilor, ca și în cazul unui singur copil.
b) pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare
libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.
(2) în cazul în care niciunul dintre părinți, respectiv dintre reprezentanții legali ai copilului
nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic.
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(3) Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel
puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și va fi însoțită de o declarație pe propria
răspundere ca în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua
lucrătoare liberă și nici nu o va solicita.
(4) în cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că
ambii părinți au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai
beneficia, vreodată, de prevederile legii.
(5) Sunt considerați copii minori aflați în îngrijirea și întreținerea părinților sau a
reprezentanților legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani.
SECȚIUNEA A VII-A SALARIZAREA
Art. 99.
(1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului
individual de muncă și cuprinde salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte
adaosuri.
(2) Pentru muncă prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are
dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabilește cu respectarea dispozițiilor legale în
vigoare, prin negocieri colective și individuale.
(3) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de
muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.
(4) La stabilirea și la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie,
religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială,
apartenență ori activitate sindicală.
(5) Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare
pentru asigurarea confidențialității.
Art. 100.
(1) Salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul
individual de muncă.
(2) Salariul se platește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(3) Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte
documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.
(4) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt
păatite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinților acestuia,
altor moștenitori, în condițiile dreptului comun.
Art. 101.
(1) Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute
de lege.
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(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria
salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă.
(3) În cazul pluralității de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a) obligațiile de întreținere, conform Codului familiei;
b) contribuțiile și impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net.
drepturilor salariale.

Capitolul VIII ACCESUL ÎN PERIMETRUL ANGAJATORULUI
Art. 102.
(1) Accesul salariaților în perimetrul Angajatorului se face pe bază de legitimație de
serviciu, eliberată și vizată de conducerea acestuia.
(2) Accesul salariaților în afara programului normal de lucru este permis numai cu
aprobarea conducerii unității, pe baza avizului șefilor serviciilor și compartimentelor
funcționale din care fac parte salariații.
(3) Activitățile în afara programului normal de lucru pot fi efectuate ca urmare a șefului
ierahice și dacă situația o impune.
Art. 103.
(1) Accesul persoanelor străine este permis numai dacă acestea posedă ordine de
deplasare corespunzătoare sau sunt colaboratori ai Angajatorului ori membri de familie ai
salariaților.
(2) Accesul delegaților este valabil numai pentru compartimentul la care reiese că au
interes de serviciu și pe durata programului normal de lucru. Compartimentul care primește
delegați are răspunderea pentru însoțirea delegatului în spațiile Angajatorului.
Art. 104.
Salariații au obligația să predea legitimația de serviciu la încetarea contractului individual de
muncă.
Capitolul IX PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR
Art. 105.
(1) Salariații au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiții individuale,
dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea
desfășurată.
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(2) Prin petiție se înțelege orice cerere sau reclamație individuală pe care un salariat o
adresează conducerii Angajatorului în condițiile legii și ale regulamentului intern.
(3) Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
Art. 106.
(1) Cererile sau reclamațiile se adresează reprezentantului legal al Angajatorului și se
înregistrează la secretariat/ Registratură.
(2) în cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare
mai amănunțită, reprezentantul legal al Angajatorului numește o persoană sau o comisie
care să verifice realitatea lor.
(3) în urma verificării Angajatorului, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu
constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al
Angajatorului.
(4) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice salariatului raspunsul în
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației.
(5) în situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare
mai amănunțită, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15
zile.
Art. 107.
(1) Salariații nu pot formula două petiții privitoare la aceeași problemă.
(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe
petiții cu același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur
răspuns.
(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut sau
care privește aceeași problemă, acestea se clasează, făcându-se mențiune că s-a verificat
și i s-a dat deja un răspuns petiționarului.
Art. 108.
(1) Salariații și Angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin buna
înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.
(2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este potrivit dispozițiilor Legii nr.
62/2011 și a Codului Muncii, Legea 53/2003.
Capitolul X REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL
ANGAJATORULUI
Art. 109.
(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii,
sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere
disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune
sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele
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legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele și dispozițiile legale ale
conducătorilor ierarhici.
Art. 110.
Sunt interzise:
a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau
consumul de băuturi alcoolice, practicarea de activități care contravin atribuțiilor de
serviciu sau care perturbă activitatea altor salariați;
b) nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată;
c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru
alte interese decât cele ale Angajatorului;
d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului
Angajatorului;
e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri și documente aparținând
acesteia, fărî acordul scris al conducerii Angajatorului;
f) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosință, păstrare sau de uz comun, precum și
deteriorarea funcțională și calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor
utilizări ori manevrări necorespunzătoare;
g) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoștință pe orice cale sau copierea
pentru alții, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informații
privind activitatea Angajatorului sau a datelor specificate în fișele sau dosarele
personale ale angajaților;
h) prestarea oricărei activități remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de
program sau în timpul liber - în beneficiul unui concurent direct sau indirect al
Angajatorului;
i) efectuarea de mențiuni, ștersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în
condica de prezență;
j) atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți angajați, față de managementul unității
sau față de clienți (conduita necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea
și vătămarea integrității corporale sau a sănătății) ;
k) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranța Angajatorului, a propriei
persoane sau a colegilor;
l) manifestări de natură a aduce atingere imaginii Angajatorului;
m) folosirea în scopuri personale a autovehiculelor Angajatorului, a oricăror materiale,
mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;
n) fumatul în spațiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002 cu modificările
ulterioare. Fumatul este permis in spații special amenajate pentru fumat, cu
respectarea următoarelor condiții obligatorii:
- să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul și să nu permită
pătrunderea aerului viciat în spațiile publice închise;
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- să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile
maxime admise.
o) organizarea de întruniri în perimetrul unității fără aprobarea prealabilă a conducerii;
p) introducerea, răspândirea sau afișarea în interiorul instituției a unor anunțuri, afișe,
documente etc. fără aprobarea conducerii Angajatorului;
q) propaganda partizană unui curent sau partid politic.
Art. 111.
(1) Încălcarea cu vinovăție de către salariați a obligațiilor lor de serviciu, inclusiv a
normelor de comportare în unitate constituie abatere disciplinară și se sancționează ca
atare, indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârșit fapta.
(2) Constituie abatere disciplinară și se sancționează încălcarea cu vinovăție de către
salariați a obligațiilor lor de serviciu prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, obligațiile de
serviciu stabilite în contractele individuale de muncă, în fișa postului, în Regulamentul intern,
deciziilor sau și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Capitolul XI ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
Art. 112.
(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul
săvârșește o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 -10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o
perioadă de 1 - 3 luni cu 5 -10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă la 3 abateri repertate de la
regulile de disciplină a muncii,constatate și consemnate de angajator ca sancțiune
disciplinară.
(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(3) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

Capitolul XII REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Art. 113.
(1) Ca urmare a sesizării conducerii Angajatorului cu privire la săvârșirea unei abateri
disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale,
Regulamentului intern, contractului individual de muncă, decizii interne ale conducatorilor
ierarhici și dispozițiilor legale, reprezentantul legal al Angajatorului sau persoana
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împuternicită de acesta va dispune efectuarea de cercetări disciplinare prealabile, numind o
persoană sau o comisie în acest sens.
Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, și un reprezentant al
organizației sindicale al cărui membru este salariatul cercetat, dacă este cazul.
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio sancțiune nu poate fi dispusă înainte de
efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(3) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în
scris de persoana/ comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea
disciplinară prealabilă, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Comisia îl va
convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte.
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin. (2) fără
un motiv obiectiv da dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea
cercetării disciplinare prealabile.
(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să
susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze
cercetarea disciplinară prealabilă toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare,
precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de un avocat sau de către un reprezentant al
salariaților.
Salariatul are dreptul să cunoască toate actele și faptele cercetării și să solicite în apărare
probele pe care le consideră necesare.
Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile are obligația de a lua o
notă scrisă de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza poziția salariatului față de
fapta pe care a comis-o și împrejurările invocate în apărarea sa.
(6) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(7) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/ comisia numită în acest sens
va întocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului
abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfășurat cercetarea
disciplinară prealabilă și ascultarea salariatului, prezentarea condițiilor și împrejurărilor în
care fapta a fost săvârșită, prezentarea consecințelor abaterii disciplinare, a comportării
generale în serviciu a salariatului și a eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de
către salariat, stabilirea gradului de vinovăție a salariatului, probele administrate și
propunerile persoanei/ comisiei împuternicite de către Angajator să realizeze cercetarea
disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de sancționare disciplinară a salariatului.
Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale.

49

Art. 114.
(1) În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de sancționare.
(2) Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(3) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
Art. 115.
(1) Decizia de sancționare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile legii, nu a fost efectuată
cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
(2) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la
data emiterii și produce efecte de la data comunicării.
(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de
acesta.
(4) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art. 116.
Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
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Capitolul XIII CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A
SALARIAȚILOR
Art. 117.
Salariații vor fi evaluați profesional cu următoarea periodicitate: trimestrial și anual.
Art. 118.
La evaluarea periodică se vor utiliza următoarele criterii:
a) Personal de execuție:
 asumarea responsabilității;
 nivelul cunoștințelor și abilităților;
 gradul de implicare în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 modul de respectare a programului de lucru și disciplina în muncă;
 capacitatea de a rezolva problemele;
 capacitatea de comunicare și redactare;
 capacitatea de a lucra independent;
 capacitatea de a lucra în echipă;
 abilități în utilizarea sistemelor informatice.
b) Personalul de conducere:
 realizarea obiectivelor;
 capacitatea de a organiza;
 capacitatea de a conduce capacitatea de planificare și de a acționa;
 capacitatea de control;
 capacitatea decizională;
 capacitatea de analiză și sinteză;
 spiritul de inițiativă;
 abilitățile în gestionarea resurselor;
 capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului.
Art. 119.
Angajatorul are obligația de a aplica criteriile de evaluare în mod obiectiv, corect și
nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 120.
Evaluarea se realizează de către conducătorii structurilor organizatorice.
Art. 121.
(1) Evaluarea periodică se va realiza prin utilizarea de Fișe de evaluare, cuprinse în
procedura operațională Evaluarea performanțelor profesionale ale Angajaților.
(2) Rezultatele evaluării vor fi exprimate prin punctaje.
(3) Rezultatele evaluării profesionale vor putea fi utilizate în vederea:
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- aplicării Regulamentului privind sistemul de bonusuri
- selecției salariaților în vederea promovării;
- selecției salariaților prealabil operării unei concedieri colective;
- selecției salariaților corespunzători profesionali.
Capitolul XIV DISPOZIȚII FINALE
Art. 122.
(1) Prezentul Regulament intern are la bază prevederile legislației în vigoare.
(2) Regulamentul se completează cu dispozițiile cuprinse în Codul muncii și în celelalte
acte normative în vigoare.
Art. 123.
Regulamentul intră în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării lui de către Consiliul
Local. La aceeași dată, se abrogă anteriorul Regulament intern al Angajatorului.
Art. 124.
(1) Regulamentul intern va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi
privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele
Angajatorului o impun.
(2) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate reprezentanților salariaților.
(3) Dacă modificările sunt substanțiale, Regulamentul intern va fi revizuit, dându-se
textelor o nouă numerotare.
(4) Regulamentul intern va fi prezentat salariaților Societății Administrarea Patrimoniului
Imobiliar Turda S.R.L. în cadrul unei ședințe și vor semna un proces verbal de luare la
cunoștință a dispozițiilor acestuia. Noii salariați, precum și cei care își vor desfășura
activitatea în temeiul detașării sau delegării vor fi informați despre regulamentul de ordine
interioară în cel mai scurt timp de la data angajării (maxim în 2 zile lucrătoare de la data
angajării) și vor semna un proces verbal sau declarație de luare la cunoștință.
(5) Regulamentul va fi afișat la sediul Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Turda S.R.L spre consultarea lui de către salariați.
(6) Regulamentul de ordine interioară produce efecte pentru toți salariații din Societatea
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.
Prezentul regulament intern a fost aprobat în ședința Consiliului Local al Municipiului Turda
din data de 29 martie 2018.
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