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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1  (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc , în special dispoziţii cu caracter normativ intern 

privitoare la disciplina muncii în cadrul Teatrului de Animaţie Ţăndărică  şi , în general dispoziţii 

privind raporturile dintre acesta şi angajaţii săi. 

(2) Obiectivele prezentului Regulament urmăresc să asigure: 

- creşterea calităţii serviciilor , o bună administrare în realizarea interesului public, reglementarea 

normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale profesionale 

corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei; 

- informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din 

partea salariaţilor Teatrului de Animaţie Ţăndărică  ; 

Art. 2  La baza alcătuirii  prezentului Regulament, se află dispoziţiile următoarelor acte 

normative: 

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

- Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ; 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

- Legea nr.15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

- Legea nr.12/2015 pentru modificarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii ; 

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 

- Legea nr.571/2004 privind protecţia  personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 

din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 

- H.G. nr.1425/2006, actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 

- Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă  a deşeurilor în instituţiile publice; 

- O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, actualizată; 

- O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi  sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 



- H.G. nr.833/din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 

paritare şi încheierea acordurilor colective. 

Art.3 Prezentul Regulament reglementează raporturile de muncă (drepturi, obligaţii , 

incompatibilităţi), transparenţa , regulile privind accesul în instituţie şi normele de conduită în cadrul 

Teatrului de Animaţie Ţăndărică. 

Art.4  (1) Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică personalului din cadrul Teatrului de 

Animaţie Ţăndărică , având calitatea de salariaţi, indiferent de felul şi durata raportului de muncă 

(personal angajat cu contract individual de muncă , pe durată nedeterminata sau pe durată 

determinată), colaboratori , persoane detaşate, delegate. 

(2) Însuşirea şi respectarea Regulamentului Intern este obligatorie pentru întregul personal – 

indiferent de funcţia ocupată în cadrul instituţiei , necunoaşterea prevederilor Regulamentului 

nefiind opozabilă în raporturile de muncă sau de serviciu. 

Art.5 (1) Acest Regulament conţine procedurile şi prescripţiile cu caracter general, după care se 

desfăşoară activitatea în cadrul Teatrului de Animaţie Ţăndărică. 

(2)Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat este reglementată de fişa postului , 

de procedurile şi prescripţiile elaborate pentru instituţie, serviciu/compartiment în care îşi desfăşoară 

activitatea fiecare salariat. 

Art.6  (1) După aprobare , prezentul Regulament va fi afişat la sediul şi pe site-ul instituţiei şi va fi 

adus la cunoştinţa întregului personal precum şi noilor angajaţi în prima zi de muncă. 

(2) Aducerea la cunoştinţa  salariaţilor a conţinutului Regulamentului Intern se va face de către şeful 

direct al fiecărui salariat prin consemnare  într-un proces verbal de instruire , pe bază de semnătură a 

salariaţilor . 

(3) Prezentul Regulament Intern produce efecte pentru angajaţi din momentul aducerii la cunoştinţa 

acestora. 

(4) Prezentul Regulament se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă 

la nivelul instituţiei sau ale proceselor de muncă. 

 

CAPITOLUL II 

 
REGULI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

ÎN CADRUL TEATRULUI DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ 

 

1. Reguli privind sănătatea şi securitatea în muncă 

 



Art.7  (1) În scopul aplicării şi respectării în cadrul instituţiei a principiilor generale referitoare la 

prevenirea  riscurilor  profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea salariaţilor, eliminarea factorilor 

de risc  şi accidentare , informarea , consultarea , instruirea salariaţilor şi a reprezentanţilor lor, 

precum şi  direcţiile generale pentru implementarea acestor principii , se stabilesc reguli cu privire la 

sănătatea şi securitatea în muncă în cadrul  Teatrului de Animaţie Ţăndărică. 

Art.8  În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru : 

a) Asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii salariaţilor; 

b) Prevenirea riscurilor profesionale; 

c) Informarea şi instruirea salariaţilor; 

d) Asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art. 9  Implementarea măsurilor prevăzute la art.8 se face pe baza următoarelor principii generale 

de prevenire : 

a) Evitarea  riscurilor; 

b) Evaluarea  riscurilor  ce nu pot fi evitate; 

c) Combaterea riscurilor la sursă; 

d) Adaptarea posturilor de muncă , alegerea echipamentelor de muncă,  a metodelor de muncă , 

în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării 

efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) Adaptarea la progresul tehnic; 

f) Înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos; 

g) Dezvoltarea  unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile , organizarea 

muncii , condiţiile de muncă , relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 

h) Adoptarea , în mod prioritar , a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală. 

 Art.10 Salariaţii  Teatrului de Animaţie Ţăndărică , au dreptul de a beneficia de toate măsurile 

pentru protejarea vieţii şi sănătăţii , conform prevederilor legale. 

Art.11 Angajatorul are obligaţia de a asigura sănătatea şi securitatea salariaţilor în toate aspectele 

legate de muncă. 

Art.12  Fiecare  salariat 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.  

Art.13  În scopul realizării obiectivelor  prevăzute la art.12 , salariaţii au următoarele obligaţii : 



a) Să utilizeze corect 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)   Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalatiiior tehnice şi cladirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

e) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca 

despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sanatatea 

lucratorilor; 

f) sa aduca la cunoştinta conducatorului locului de munca  şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoana; 

g) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a 

face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca şi 

inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii şi securitatii lucratorilor; 

h) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucratorii desemnati, pentru 

a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi conditiiie de lucru sunt sigure şi 

fara riscuri pentru securitate şi sanatate, in domeniul sau de activitate; 

c) sa îşi insuşeasca şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sanatatii 

in munca  şi masurile de aplicare a acestora; 

d) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca şi inspectorii sanitari. 

 

 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII 

TEATRULUI DE ANIMATIE ŢANDARICA 

 

Art. 3 Conducerea Teatrului de Animaţie Ţăndărică are următoarele  

    (1) drepturi : 

   a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei; 

   b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 

  c) să dea dispoziţii/sarcini cu caracter obligatoriu pentru salariat , sub rezerva legalităţii lor, în  

     privinţa următoarelor aspecte , fără ca acestea să fie limitative: 



- Prin grija Compartimentului Financiar Contabilitate, să transmită tuturor şefilor de 

servicii/compartimente bugetul aprobat pentru întocmirea necesarului de resurse materiale, 

financiare, umane , pentru desfăşurarea activităţii; 

- Prin grija Compartimentului  Resurse Umane , să transmită şi să afişeze toate modificările 

privind legislaţia muncii; 

- Imediat după stabilirea împreună cu regizorul artistic a distibuţiilor (numărul1, numărul 2 şi 

acolo unde este cazul numărul 3), să afişeze , prin responsabilitatea secretariatului literar , la 

ambele aviziere central şi cabine actori, lista distribuţiilor semnată de către manager şi luată 

la cunoştinţă de către regizorul de scenă; 

- prin grija regizorului de scenă, să comunice tuturor departamentelor programul săptămânal al 

spectacolelor, al repetiţiilor, precum şi a altor evenimente care au loc în sălile de joc ale 

instituţiei. 

- - prin grija responsabilului producţie, să întocmească şi să comunice bugetele de producţie 

ale producţiilor artistice ; 

- - să realizeze planificarea producţiilor artistice din repertoriul teatrului, prin grija serviciului 

organizare spectacole. 

  d) să exercite control asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

  e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit   

       legii , contractului colectiv de muncă şi Regulamentului Intern. 

(2) obligaţii : 

  a)  să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

  b) să  asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor 

de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

  c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 

  d) să comunice periodic salariaţilor situaţia  economică şi financiară a unităţii , cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete , care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea 

unităţii; 

  e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz , cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

  f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 



  g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă  a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 

lege; 

   h) să  elibereze , la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat ale solicitantului; 

   i)  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.   

 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIŢILOR 

TEATRULUI DE ANIMATIE ŢANDARICA 

 

  Art. 4 Personalul Teatrului de Animaţie Ţăndărică indiferent de locul de muncă unde îşi desfăşoară 

activitatea , în concordanţă cu prevederile legale în vigoare , are următoarele 

(1) drepturi : 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul la acces la formarea profesională; 

h) dreptul la informare şi consultare; 

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă  şi a mediului de 

muncă; 

j) dreptul de a constitui sau a adera la un sindicat. 

 

(2) obligaţii: 

a) Să realizeze norma de muncă sau , după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei  

postului semnate; 

b)  Să respecte legislaţia în vigoare , hotărârile şi dispoziţiile şi să ducă la îndeplinire sarcinile 

primite din partea şefului ierarhic; 

c) Să-şi perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiu individual cât şi 

prin cursurile organizate de instituţii abilitate potrivit legii; 

d) Să păstreze secretul de serviciu în activităţile de primire , întocmire , multiplicare, difuzare şi 

păstrare a documentelor cu caracter secret; 



e) Să respecte programul de muncă stabilit de instituţie , urmărind folosirea cu eficienţă maximă 

a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

f) Să îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate , competenţă, eficienţă, 

corectitudine şi conştiinciozitate; 

g) Prin actele şi faptele lor, angajaţii au obligaţia să respecte constituţia, legile ţării şi să acţioneze 

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale , în conformitate cu atribuţiile care le revin din 

fişa postului; 

h) Să se prezinte la serviciu intr-o ţinută vestimentară (haine curate, călcate ) cu o notă de 

eleganţă simplă adecvate unei persoane care este salarizată din banii publici fără a  afişa 

opulenţă sau indecenţă din componenţa căreia  să nu facă parte : şlapii, papucii, pantaloni 

scurţi, boxerii, echipamente sportive, indiferent de timp şi anotimp şi să manifeste un 

comportament civilizat şi demn în relaţiile cu colegii şi ceilalţis alariaţi din instituţie; 

i) Să manifeste solicitudine şi respect în relaţiile cu persoanele din afara instituţiei; 

j) Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului; persoanele aflate în această situaţie vor fi 

obligate să părăsească instituţia , urmând  a se lua măsuri de sancţionare a acestora; 

k) Să nu introducă  şi să consume băuturi alcoolice în instituţie; 

l) Să se înscrie în registrele de evidenţă constituite , ori de câte ori intervin deplasări în interes de 

serviciu sau personal. Ieşirea din instituţie se va face numai cu aprobarea conducerii, şefului 

serviciului, biroului sau compartimentului, după caz; 

m) Să-şi însuşescă şi să respecte normele legale de prevenire şi stingere a incendiilor , normele de 

protecţia muncii şi cele igienico - sanitare; 

n) Să păstreze în condiţii corespunzătoare toate bunurile mobile şi imobile din dotarea instituţiei 

şi să folosească în mod judicios rechizitele; 

o) Să fie permanent la dispoziţia conducătorului ierarhic, aflându-se în regim de serviciu 

comandat; 

p) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să 

formuleze sesizări / reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct 

implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din 

instituţie pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă; 

 În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin 

mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei 

discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex , în domeniul muncii , are dreptul atât să 

sesizeze instituţia competentă , cât şi să introducă cerere către instanţa judecătorească competentă 

în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , respectiv la secţia/completul 



pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, 

instanţa de contencios administrativ, dar nu mai tîrziu de un an de la data săvârşirii faptei. 

 

 

 
 

CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 

  Art. 5  Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la 

dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului 

individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 

Art. 6  Pentru angajaţii Teatrului de Animaţie Ţăndărică , durata normală a timpului de muncă este 

de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptămână şi are următorul program  : 

               Luni – vineri   08.00 – 16.00 

Art. 7 Munca prestată între orele 22.00  şi 6.00 este considerata muncă de noapte. Durata normală a 

timpului de lucru pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau 

deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore decât în cazul în 

care majorarea acestei durate este prevăzută în contractual colectiv de muncă. 

 Art.8 Angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau 

compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore. 

Art.9  Salariaţii din Teatrul de Animaţie Ţăndărică care lucrează de noapte beneficiază de un spor 

pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat 

reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

Art.9 Accesul salariatilor în sediul Teatrului de Animaţie Ţăndărică se face pe baza legitimaţiei de 

serviciu. 

Art.10 Evidenţa zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor se  realizează  de către fiecare serviciu, 

birou sau compartiment prin condica de prezenţă.  Semnarea condicii de prezenţă de către salariaţi 

se face la începerea şi terminarea programului de lucru. 

Art. 11 Ieşirea din instituţie a salariaţilor în cursul zilei, pentru interese personale se face pe baza 

aprobării conducerii serviciului, biroului sau compartimentului din care fac parte. 

Art.12 Programarea concediilor de odihnă se propune de către conducerea fiecărui serviciu , birou 

sau compartiment, după consultarea salariaţilor, ţinându-se cont de prevederile H.G. nr. 250/1992 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 



Art.13 Evidenţa concediilor de odihnă , boală , a învoirilor şi a concediilor fără plată se ţine de către 

Compartimentul  Resurse Umane. 

Art.14  Pentru interese personale, bine justificate , salariaţii pot solicita conform H.G. nr. 250/1992 

cu modificările şi completările ulterioare , concediu fără plată, prin cerere scrisă care se aprobă de 

către manager (directorul) instituţiei cu avizul prealabil al şefului de serviciu, birou sau 

compartiment din care face parte. 

 

 
 

CAPITOLUL V 

REDACTAREA DOCUMENTELOR 

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ŞI AL INFORMAŢIILOR 

 

Art. 15  Se interzice personalului Teatrului de Animaţie Ţăndărică să proceseze documente ce nu au 

fost înregistrate în registrul de intrări- ieşiri al instituţiei. 

Art. 16  Documentele ce vin din afara instituţiei se înregistrează la secretariat şi se transmit spre 

analiză şi distribuire numai managerului (directorului)  sau înlocuitorului său. Este interzisă  

primirea  spre rezolvare a unor documente neînregistrate în registrul general  de intrare – ieşire şi 

fără a purta rezoluţia managerului (directorului)  sau înlocuitorului acestuia. 

Art. 17 Sarcinile de serviciu se primesc numai pe cale ierarhică, în mod similar se va proceda şi în 

cazul raportării asupra modului de rezolvare  a acestora. 

Art. 18 Furnizarea de date şi informaţii către persoanele din afara instituţiei se face cu respectarea 

prevederilor legii privind liberul acces la informaţie de interes public. 

Art. 19 Salariatul solicitat direct de conducerea instituţiei pentru a da unele relaţii sau a executa 

lucrări în probleme specifice are obligaţia să informeze şeful ierarhic asupra sarcinilor primite şi a 

modului de soluţionare a cestora. 

 
 

 

CAPITOLUL VI 

REPAUSURI PERIODICE 

 

 Art. 20 Salariaţii  Teatrului de Animaţie Ţăndărică , au  dreptul zilnic la o pauză de masă ce nu va 

depăşi 30 de minute. 

Art. 21 Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive , de regulă sâmbăta şi duminica. 



- 1 şi 2 Ianuarie; 

- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

- Prima şi a doua zi de Paşti; 

- 1 Mai; 

- 1 Iunie; 

- Prima şi a doua zi de Rusalii; 

- 15 august -Adormirea Maicii Domnului; 

- 30 Noiembrie Sf. Andrei; 

- 1 Decembrie; 

- Prima şi a doua zi de Crăciun; 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

 

CAPITOLUL VII 

SANCŢIUNI  DISCIPLINARE 

 
 

Art. 23  Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor prevăzute în actualul Regulament, inclusiv a 

normelor de comportare stabilite, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare, 

indiferent de funcţia deţinută de salariaţii care au săvârşit-o. 

Art. 24 Sancţiunile care se aplică salariaţilor cu contract individual de muncă în cazuri de abateri 

disciplinare sunt cele stipulate de legislaţia în vigoare  privind raporturile de muncă (Legea 

nr.12/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003- Codul Muncii ) şi anume : 

a) Avertisment scris; 

b) Abrogat; 

c) Retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea , pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

d) Reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 -10 %; 

e) Reducerea salariului de bază şi/sau , după caz , şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă 

de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; 

f) Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 25  Nicio măsură , cu excepţia “avertismentului scris”, nu poate fi dispusă mai înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, prin comunicare în scris cu precizarea obiectului, 

datei , orei şi locului întrevederii. Analizarea abaterilor săvârşite de către salariaţi, se va face cu 



participarea comisiei de etica si disciplina din cadrul institutiei, respectandu-se prevederile art. 

267 alin.1-4  din Codul Muncii. 

Art.26 Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără motiv obiectiv, dă dreptul 

angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

Art. 27 Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă ,  în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare , “ dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei”. 

Art. 28 Decizia de sancţionare  poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti 

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

Art.29 Pentru salariaţii cu contract individual de muncă răspunderea patrimonială este 

reglementată de Codul Muncii prin prevederile art. 269 – 275. 

 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 30  Prezentul Regulament Intern a fost elaborat pe baza prevederilor Codului Muncii , ale 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 31 Orice alte dispoziţii contrare se abrogă odată cu aplicarea prezentului Regulament. 

Art. 32 Modificările sau completările prezentului Regulament se vor face ţinându-se seama de 

actele normative în vigoare la data modificării (completării) prin grija Şefului de la Resurse Umane. 

Art. 33 Prezentul Regulament Intern a fost aprobat prin Decizia nr.10/01.02.2017 dată la care 

încetează aplicabilitatea oricăror altor dispoziţii. 

 

 

 

 

 

Manager (Director), 

Călin  Octavian  Mocanu 
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