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REGULAMENT INTERN 

      
       

         TITLUL I. Dispoziţii generale 

 

 

  Art.1 Regulamentul Intern, intocmit conform prevederilor Legii nr.53/2003-

Codul Muncii se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata contractului 

individual de munca, de atributiile pe care le indeplinesc si de functia care o ocupa 

precum si celor care lucreaza in unitate pe baza de delegare sau detasare. 

           Art.2 Prezentul regulament intern concretizeaza regulile privind protectia, 

igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatiilor, 

procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile 

privind disciplina in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si modalitatile 

de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice. 

           Art.3 Prevederile prezentului regulament se aplica si pentru: 

a) cadrele didactice care desfasoara activitate integrata in spital, care pe 

linga obligatiile pe care le au pe linie de invatamint sunt obligate sa 

respecte regulile din prezentul regulament si sa participe la solicitarile 

conducerii spitalului, in vederea desfasurarii activitatii, medicale la 

standarde superioare. 

b) personalul incadrat intr-o alta unitate, care efectueaza stagii de 

pregatire profesionala, cursuri de perfectionare,specializare. 

c) firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a 

respecta Regulamentul in afara atributiilor si clauzelor prevazute in 

contractele incheiate intre parti (curatenia spitalului, pastrarea linistii si 

pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact); 

Art.4.(1) Cunoasterea si respectarea Regulamentului intern este  

obligatorie pentru toate categoriilor de personal din cadrul Spitalului. 

   (2) Regulamentul intern se afiseaza la Sediul Spitalului Clinic 

Municipal de Urgenta Timisoara. 

   (3) Sefii Compartimentelor functionale ale spitalului vor aduce la 

cunostinta fiecarui salariat, sub semnatura,continutul prezentului Regulament intern si 

vor pune la dispozitia acestora, la cerere in vederea documentarii si consultarii, 

exemplare din Regulamentul intern. 

   (4) Orice salariat interesat poate sisiza spitalul cu privire la dispozitiile 

Regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. 

   (5) Controlul legalitatii dispozitiilor Regulamentului intern este de 

competenta instantelor judecatoresti care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data 

comunicarii. 

 

Art.5 Conducerea Spitalului este asigurata de  Consiliul de Administratie,  
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Manager si Comitetul Director care se intruneste in sedinte de lucru ori de cite ori este 

necesar. 

 

 

TITLUL II. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 

  

Capitolul I. Drepturile şi obligaţiile angajatorului 

 

 Art.6 Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 

 a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

  b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile 

legii  c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii 

lor; 

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

  e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile  

corespunzătoare, potrivit legii, şi regulamentului intern. 

  f) sa  urmareasca ridicarea calificarii profesionale a salariatilor, promovarea lor in 

raport cu pregatirea si rezultatele obtinute. 

  k) sa organizeze periodic forme de instruire si formare profesionala in raport de 

realizarea si calitatea muncii fiecarui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor 

avute. 

  l) sa sprijine si sa stimuleze initiativa si capacitatea profesionala a salariatilor. 

         m) sa asigure conditiile necesare aplicarii dispozitiilor legale in vigoare  referitoare 

la securitatea muncii si prevenirea incendiilor, timpul de lucru si de odihna, acordarea 

drepturilor pentru munca prestata. 

     Art.7 Angajatorul are următoarele obligaţii: 

           7.1. Să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă, scop în care conducerea unitatii este obligată să ia măsuri pentru: 

         a.efectuarea consultatiilor,investigatiilor,tratamentelor si a altor ingrijiri medicale 

bolnavilor spitalizati, 

         b.stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii 

spitalizati, 

         c.aprovizionarea si distribuirea medicamentelor, 

         d.aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie, 

         e.aprovizionarea in vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare atit din 

punct de vedere calitativ cat si cantitativ,respectind alocatia de hrana conform legislatiei 

in vigoare, 

         f.asigurarea unui microclimat corespunzator astfel incit sa fie prevenita aparitia de 

infectii nosocomiale,realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de 

protectia muncii si paza contra incendiilor conform normelor in vigoare, 

         g.in perioada de carantina sa limiteze accesul vizitatorilor in spital 

 h.prevenirea si combaterea infectiilor nozocomiale; 

  7.2. Să ia măsurile corespunzătoare pentru organizarea activităţii astfel încât 

aceasta să se desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă prin: 

 a) crearea unei structuri organizatorice raţionale; 
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 b) repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi 

răspunderilor lor, prin adoptarea unei structuri de personal corespunzătoare; 

 c) exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu 

de către salariaţi; 

 d) stabilirea de instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor şi 

utilajelor folosite în unitate; 

 7.3. Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 

privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

 7.4. Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament 

intern, din lege, din contractele colective de muncă aplicabile şi din contractele 

individuale de muncă; 

 7.5. Să comunice anual salariaţilor situaţia economică şi financiară a unitatii prin 

intermediul bilanţului financiar-contabil, sau conform periodicităţii convenite prin 

contractul colectiv de muncă aplicabil; 

 7.6. Să se consulte cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în 

privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

 7.7.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; 

 7.8. Să înfiinţeze atât registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze 

înregistrările prevăzute de lege, cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia, 

cât şi registrul general de intrare ieşire a documentelor; 

 7.9. Să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea 

componenţei minime prevăzută în lege şi să elibereze, la cerere, toate documentele care 

atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

 7.10. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

 7.11. Să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia 

toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru 

respectarea normelor legale în domeniul securităţii muncii. 

 7.12. Să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare 

a acestuia, stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă 

corespunzător. 

 7.13. Să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională. 

 7.14. Să despăgubească salariatul, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu 

material din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, în 

cuantumul şi modalităţile stabilite de către instanţa de judecată competentă. 

 7.15. Să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de 

prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi 

încetarea contractului individual de muncă. 

 7.16.Evaluarea performantelor individuale ale personalului . 

          7.17.Se acorda calificative de la 1 la 5 pentru fiecare componenta a criteriilor de 

evaluare si anume : 

1. rezultatele obtinute cu o pondere de 55% 

a) gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului 

b)promptitudine si operativitate 
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c) calitatea lucrarilor executate si activitatilor desfasurate 

2. Asumarea responsabilitatii cu o pondere bde 20% 

a) Receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate, 

disciplina. 

b) intensitatea implicarii in realizarea atributiilor de serviciu. 

3. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate cu o pondere de 15% 

a)executarea de lucrari complexe, propuneri de solutii noi, schimbari, motivarea acestora 

si evaluarea consecintelor. 

b) activitatea de rutina. 

4.Capacitatea relationala si disciplina muncii cu o pondere de 10% 

a) capacitatea de a evita stari conflictuale , capacitatea de dialog, respectarea regulilor  

b) adaptarea la situatii neprevazute, prezenta de spirit, spontaneitate  

Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale dupa cum urmeaza : 

a) intre 1,00-2,00-nesatisfacator 

b) intre 2,01-3,50 -satisfacator 

c) intre 3,51-4,50 –bine 

d) intre 4,51-5,00 –foarte bine 

       Art.8. Persoanele care asigură conducerea unitatii, în afara obligaţiilor ce le 

incumbă în virtutea acestei calităţi, sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale 

persoanelor salariate. 

 

Cap. II. – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

 Art.9. Drepturile salariaţilor se referă în principal la: 

a.salarizarea pentru munca depusă; 

b.repausul zilnic şi săptămânal; 

c.concediu de odihnă anual, concediu suplimentar; 

d.egalitate de şanse şi de tratament; 

e.demnitate în muncă; 

f.securitate şi sănătate în muncă; 

g.acces la formare profesională, informare şi la consultare; 

h.participarea la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 

i.protecţie în caz de concediere; 

j.negociere colectivă; 

k.participare la acţiuni colective; 

l.posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

 

 Art.10. Personalul incadrat in unitate are obligatia sa isi  

desfasoare activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale, codului 

de deontologie medicala si cerintelor postului.Principalele indatoriri ale angajatilor sunt 

urmatoarele: 

a) asigura monitorizarea specifica a bolnavilor conform prescriptiei  

medicale; 

b) respecta normele de securitate, manipulare si descarcare a  

stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special ; 
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c) organizeaza si desfasoara programul de educatie pentru  

sanatate,activitati de consiliere, atit pentru pacienti,cit si pentru apartinatori si diferite 

categorii profesionale aflate in formare; 

d) utilizeaza si pastreaza in bune conditii, echipamentele si  

instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea, depozitarea, transportul si 

eliminarea finala a materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat ( si se 

asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii); 

e) respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si  

combaterea infectiilor nosocomiale ; 

f) poarta echipamentul corespunzator functiei pe care o detine, in  

vederea pastrarii igienei si aspectului estetic personal; 

g) respecta comportamentul etic fata de pacienti, apartinatori si  

celelalte persoane cu care colaboreaza; 

h) respecta secretul profesional ; 

i) respecta programul de lucru si regulamentul intern ; 

j) in intreaga activitate desfasurata in cadrul spitalului, intregul  

personal medico-sanitar are obligatia de a folosi un limbaj politicos atit fata de pacienti 

cit si fata de vizitatori si de insotitorii pacientilor ; 

k) executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei 

bune  

functionari a activitatii spitalului ; 

l) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca ; 

m) sa execute intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin 

prin  

fisa postului si conform dispozitiilor date de conducerea unitatii si de catre sefii 

ierarhici ; 

n) sa nu paraseasca locul de munca pina la sosirea schimbului. In caz  

de neprezentare la timp a schimbului este obligat sa anunte seful ierarhic pentru a lua 

masurile ce se impun ; 

o) sa-si ridice necontenit calificarea profesionala, sa urmeze si sa  

absolve cursurile de perfectionare organizate sau recomandate de unitate ; 

p) sa se supuna oricaror controale ce se fac de catre organele  

competente ; 

q) sa respecte planificarea concediilor de odihna facute de catre  

conducere in mod esalonat pe toata durata anului calendaristic in vederea asigurarii 

serviciului ; 

r) sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca ; 

s) sa manifeste initiativa si sa faca propuneri pentru eficentizarea  

activitatii spitalului,perfectionarea si dezvoltarea acestuia, sa manifeste spirit critic si 

intrasigenta fata de cazurile si persoanele care incalca ordinea si disciplina, manifesta 

risipa, superficialitate si lipsa de responsabilitate in munca si care afecteaza imaginea 

institutiei ; 

t) conducatorii ierarhici ai locului de munca trebuie sa-si insuseasca  

principiile si metodele de conducere a personalului, sa supravegheze personalul din 

subordine, sa manifeste exigenta in folosirea timpului de lucru de catre acestia, fata de 
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calitatea lucrarilor, termenelor si modul de prezentare , sa cultive disciplina tragand la 

raspundere pe cei ce nu isi realizeaza sarcinile de munca la timp si in mod corespunzator; 

sa nu tolereze neglijenta, nepasarea si indisciplina dar sa incurajeze libertatea de 

initiativa si perfectionarea procedeelor si metodelor de munca ; 

      ţ ) respectarea prevederilor Legii nr.46/2003, modif, Legea 

drepturilor pacientului;  

u)  respectarea NORMELOR TEHNICE 

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificarile 

ulterioare conform Ord.MS nr.219/2002; 

v) respectarea ORDINULUI   Nr. 916 din 27 iulie 2006 

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor 

nosocomiale în unităţile sanitare, cu modificarile ulterioare; 

   x) respectarea prevederilor Legii nr.349/2002 privind interzicerea 

fumatului in unitatiile publice; 

   z) executa orice sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune 

functionari a activitatii spitalului. 

 

 

TITLUL III – Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 

         Cap.I. Timpul de muncă 

 

         Art.11.Timpul de munca in unitate se organizeaza si desfasoara conform 

Regulamentului MS nr.870/01.07.2004, modificat,  privind timpul de munca si 

efectuarea garzilor in unitatile sanitare cu respectarea Codului Muncii, dupa programul 

intocmit si aprobat de conducerea  unitatii. 

         Art.12.Activitatea este consemnata zilnic in condicile de prezenta pe sectii si 

compartimente de munca,cu trecerea orei de incepere a programului si ora de terminare a 

programului. Condicile de prezenta sunt verificate zilnic de medicul sef, care are 

obligatia de a confirma prin semnatura, concordanta prezentei din sectie cu cea din 

condica. 

         Art.13.Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi. 

         13.1.la locurile de munca cu activitate specifica se pot stabili forme speciale de 

organizare a activitatii (exemplu program 12/24). 

         13.2.locurile de munca si categoriile de personal pentru care durata normala a 

timpului de lucru este mai mica de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul  MS 

nr.245/2003-privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru 

care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore.                    

                                                                                     

         Art.14.Programul de lucru, inclusiv garzile, se stabileste de conducerea unitatii, 

respectindu-se  legislatia in vigoare. 

         Art.15.Prin acest regulament intern se stabileste urmatorul program 

 

 

  A.Pentru personalul superior de specialitate 
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  A.1 Sectii cu paturi 

   

  Activitate curenta de 5 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare, orele 8,00-

13,00 

- 20 ore de garda lunar. 

- in zilele de simbata, duminica si sarbatori legale garda este 

de 24 ore. 

Contravizite care se asigura zilnic, prin rotatie dupa amiaza in zilele  

lucratoare si dimineata in zilele de repaus saptaminal si sarbatori legale. 

  Orele de contravizita se efectueaza in functie de numarul de zile lucratoare 

din luna, astfel: 

- in lunile cu 20 zile lucratoare, numarul de ore de  

contravizita trebuie sa fie de 20; 

- in lunile cu 21 zile lucratoare, numarul de ore de  

contravizita trebuie sa fie de 22;  

- in lunile cu 22 zile lucratoare, numarul de ore de  

contravizita trebuie sa fie de 24; 

-  in lunile cu 23 zile lucratoare, numarul de ore de contravizita  

trebuie sa fie de 26; 

  

  

  B. Pentru personalul didactic 
 

  Personalul didactic din învăţământul superior medical şi  

farmaceutic care desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii, în baza unui 

contract cu jumătate de normă,unde funcţionează catedra sau disciplina didactică 

prestează aceleaşi obligaţii de serviciu ca şi personalul medical şi farmaceutic încadrat cu 

normă întreagă,  

respectiv prin activitate curenta dimineata, garzi si contravizita. 

  În cadrul prestaţiei integrate, personalul prevăzut la alin. (1) asigură 

activitate curentă în cursul dimineţii şi gărzi, pe lângă atribuţiile funcţiei didactice, 

primind din partea unităţii sanitare drepturile salariale aferente contractului individual de 

muncă prin cumul de funcţii cu jumătate de normă, cu excepţia rezidenţilor. 

Daca personalul didactic solicita a presta garzi salarizate, va efectua 20  

de ore de garda lunar in cadrul programului, iar cele salarizate in plus vor fi salarizate 

conform  reglementarilor legale. 

 

 

  C. Personalul superior de specialitate din cabinete de consultatii, 

laboratoare si farmacie. 
 

  U.P.U    ora 8,00-15,00 – tura I 

                     ora 15,00-22,00 tura II-a 

   

Radiologie   ora 7.30-13.30 tura I 
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           ora 13.30-19.30 tura a II-a 

 

Lab.de Analize  ora 8,00-15,00 tura I 

            ora 15,00-22,00 tura a II-a 

 

Laborator TEI  ora  8,00-14,00   

 

Lab.Hematologie  ora 8,00-15,00 

 

Serv.Anat.Pat.  ora 8,00-14,00 

 

Cabinete consultatii ora 8,00-15,00 tura I 

    ora 13,00-20,00 tura a II-a 

   

  Farmacie   ora 8,00-15,00 

 

  Comp.Nosocomiale ora 8,00-15,00 

 

D.Personalul mediu sanitar in sectii cu paturi 

 

 

7,00- 15,00 – tura I 

15,00-23,00 – tura a II-a 

23,00-7,00 – tura a III-a 

 

E.Personalul auxiliar in sectii cu paturi 
 

infirmiere  6,00-14,00 tura I 

   14,00-22,00 tura a II-a 

   22,00-6,00 tura a III-a 

 

ingrijitoare  6,00-14,00 tura I 

   14,00-22,00 tura a II-a 

 

 

F.Personalul mediu si auxiliar din compartimente fara paturi 

 

laboratoare (analize, explorari etc.)  7,00-14,00  tura I 

       14,00-21,00 tura a II-a 

laborator radiologie    7,00-13,00 tura I 

       13,00-19,00  tura a II-a 

laborator TEI     7,00-13,00 

Serv.Anat.Patologica    7,00-13,00   

  Cabinete consultatii    7,00-15,00 tura I 

         12,00-20,00  tura a II-a 
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  Compartiment Nozocomiale   7,00-15,00 

  Infirmiere      7,00-15,00 

  Ingrijitoare curatenie    6,00-14,00 

 

  G. T.E.S.A.  7,30-15,30 

  Muncitori  7,30-15,30 

  Spalatorie  6,00-14,00 

  Bloc Alimentar 6,00-14,00 tura I 

     12,00-20,00 tura a II-a 

 

         Art.16. Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta in care 

personalul este obligat sa semneze zilnic. Nesemnarea zilnica si la timp a condicilor de 

prezenta constituie o incalcare a normelor de disciplina a muncii si se sanctioneaza 

conform legislatiei muncii. 

         Art.17.Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca 

si se depune la serviciul resurse umane, organizare, normare, salarizare. 

         Art.18.Se considera munca prestata in timpul noptii, munca prestata in intevalul 

22,00 – 6,00 cu posibilitatea abaterii o ora in plus sau in minus, fata de aceste limite, in 

cazuri exceptionale. 

         Art.19.Este considerat program in 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul avind 

obligatia efectuarii serviciului de dimineata dupa amiaza si noapte in decursul unei luni 

in conformitate cu prevederile legale. 

         Art.20.Munca prestată în afara duratei  normale a timpului de muncă săptămânal 

stabilită, este muncă suplimentară, ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului, 

în limita maximă de 48 ore/săptămână. 

         Art.21.Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără 

acordul salariatului, prin dispoziţie scrisă, doar în caz de forţă majoră sau pentru lucrări 

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor unui 

accident. Cazul de forţă majoră şi lucrările urgente vor fi menţionate explicit în dispoziţia 

scrisă. 

         Art.22. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele  

60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 

         Art.23. În cazul imposibilităţii compensării prin ore libere plătite în termenul 

prevăzut la articolul anterior, plata muncii suplimentare se va face prin adăugarea a  unui 

spor la salariu corespunzator duratei acesteia. 

         Art.24. În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie 

să se regăsească şi în pontaje, responsabilitatea întocmirii acestora cade în sarcina 

persoanei desemnate de conducerea unitatii în acest scop, în baza atribuţiilor stabilite 

prin fişa  postului. 

         Art.25.Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care 

nu se lucrează, se face de către angajator. 

         Art.26. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

                                -    1 şi 2 ianuarie ; 

- prima şi a doua zi de Paşti ; 

- prima si a doua zi de Rusalii ; 
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- 7 aprilie – Ziua Mondiala ai Nationala a Sanatatii ; 

- 1 mai ; 

                                         -    15 august – Adormirea Maicii Domnului ; 

                                -    1 decembrie 

                                -    prima şi a doua zi de Crăciun 

                                 - 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase 

anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru 

persoanele aparţinând acestora. 

 Art.27. Sporul de 100 % din salariul de bază corespunzător muncii prestate în 

programul normal de lucru, pentru salariaţii ce lucrează în unităţi prevăzute la art.140, 

141 din Codul Muncii ( unităţi sanitare şi de alimentaţie publică precum şi locurile de 

muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de 

producţie sau specificului activităţii), va fi acordat în cazul în care din motive justificate 

nu se acordă zile libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală. 

  Salariatii au dreptul la zile libere platite la cererea acestora pentru 

evenimente deosebite in familie, dupa cum urmeaza : 

a) casatoria salariatului – 5 zile 

b) nasterea – 5 zile 

c) casatoria unui copil – 3 zile 

d) decesul sotului/sotiei, copilului,socrilor si rudelor de 

     gradul I inclusiv – 5 zile 

e) ziua de nasterea a salariatului la cerere urmind a se efectua recuperarea   

    zilei libere acordate 

  

         Cap.II. Concediile 
         

         Art.28. Concediul de odihnă se acordă salariaţilor în conformitate cu prevederile 

legale, durata minima a concediului de  odihnă anual este de 20 zile şi se acordă  

proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

         Art.29. Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului, durata concediului de 

odihnă se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare pina la sfârşitul 

anului calendaristic respectiv. 

         Art.30. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. 

          Art.31. Programarea concediilor de odihna se face de conducerea sectiilor 

(compartimentelor) la inceputul anului astfel incit sa asigure bunul mers al activitatii, cit  

si interesele salariatilor si cu aprobarea conducerii unitatii.    

         Art.32.1.Cererea pentru concediul de  odihna se face personal de catre salariat. 

      32.2.Concediul de odihna se poate fractiona, la cererea salariatului, una din 

transe neputind fi mai mica de 10 zile lucratoare. 

         Art.33.Concediul fara plata se acorda salariatilor la cererea acestora, avizata de 

seful locului de munca si depusa la registratura unitatii cu cel putin o luna inainte de 

plecare si se aproba in functie de interesele unitatii si in conformitate cu prevederile 

legale.  

         Art.34.Plecarea in concediu de odihna, concedii pentru studii sau concedii fara 

plata, inainte de a fi aprobata de seful ierarhic, este interzisa si constituie o abatere pentru 
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care se pot aplica sanctiuni disciplinare. La fel si intirzierile la expirarea concediilor. Este 

interzisa intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa 

persoanei incadrate in  munca, aceasta poate fi rechemata din concediu numai din 

dispozitie scrisa a conducerii unitatii pentru nevoi de serviciu neprevazute si  urgente. 

 

         Capitolul III Salarizarea 

 

         Art.35. Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza 

contractului individual de munca.Pentru munca prestata in baza contractului individual 

de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani. 

La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, 

orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, 

etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate 

familiala, apartenenta ori activitate sindicala. 

         Art.36.Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte 

adaosuri. 

         Art.37.Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor. 

         Art.38.Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice 

finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de 

stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabileste prin lege, cu consultarea 

organizatiilor sindicale reprezentative. 

         Art.39.Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile 

necesare pentru asigurarea confidentialitatii. 

         Art.40. Angajatorul va garanta în plată pentru fiecare salariat, în funcţie de 

cuantumul salariului stabilit, un salariu de baza brut lunar cel puţin egal cu salariul de 

baza minim brut pe ţară. 

         Art.41.Salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa 

salariaţilor de către angajator prin afişare la sediul acestuia. 

         Art.42. Salariul se plăteşte în data de 15 ale lunii următoare celei pentru care s-a 

prestat activitatea. 

         Art.43. În cazul întârzierii nejustificate a plăţii salariului/neplăţii acestuia, salariatul 

prejudiciat poate solicita instanţei judecătoreşti competente, obligarea angajatorului 

inclusiv la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs. 

         Art.44. Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicită de acesta 

sau, în cazul decesului titularului dreptului, categoriilor de persoane stabilite preferenţial 

de lege. 

         Art.45. Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată şi prin orice 

alte documente justificative, ce demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 

         Art.46. Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative 

revine unitatii. 

         Art.47. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi 

constatate doar de către instanţa de judecată competentă. 

 

 Cap.IV. Organizarea muncii 
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Art.48. Salariaţii au următoarele obligaţii de serviciu: 

- să respecte programul de lucru; 

- să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale societăţii la parametrii de 

eficienţă; 

- să respecte normele de pază şi cele privind siguranţa incendiilor şi să acţioneze 

în scopul prevenirii oricărei situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, 

integritatea corporală, sănătatea unor persoane şi a patrimoniului societăţii; 

- să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă, etc 

         Art.49. Se interzice persoanelor incadrate in munca: 

a) sa introduca sau sa consume in unitate bauturi alcoolice, ori sa  

inlesneasca savarsirea acestor fapte. Persoanele care se prezinta la lucru sub influenta 

alcoolului li se interzice accesul in unitate si li se aplica sanctiunile prevazute de lege. 

b) fumatul in incinta unitatii.  

c) practicarea jocului de noroc in unitate. 

d) sa execute lucrari de  interes personal propriu sau pentru alte  

persoane in timpul serviciului. 

e) sa scoata din institutie aparate, instrumente, medicamente,  

materiale, alimente, etc. in afara cazurilor de forme legale. 

f) parasirea locului de munca in timpul serviciului fara aprobare, sau  

inainte de terminarea programului. 

g)  sa provoace scandal, violente, certuri  cu ceilalti colegi de  

munca cu bolnavii, ori cu apartinatorii bolnavilor, orice fel de manifestari care aduc 

atingere regulilor de disciplina si convietuire. 

h) sa provoace, sa inlesneasca, ori sa se savirseasca orice fel de 

falsuri  

fie in interes personal fie in interesul altora. 

i) sa faca declaratii verbale sau scrise nesincere asupra datelor cerute  

pentru stabilirea diferitelor drepturi, 

j) sa intrebuinteze in scopuri personale, sa comunice, divulge, 

copieze  

pentru altii acte si informatii din documentele unitatii (foi de observatie,documente, etc.) 

fara aprobare. 

 

 

TITLUL IV . Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile 

 

 

         Art.50. Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune 

săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

prevederile prezentului regulament intern, ale contractului individual de muncă, ale 

contractului colectiv de muncă aplicabil, precum şi orice alte prevederi legale în vigoare, 

constituie abatere şi se sancţionează indiferent de funcţia ocupată de salariatul ce a comis 

abaterea. 

         Art.51. Constituie abatere disciplinară, cel puţin următoarele fapte: 
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a) îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu; 

b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului, sau prin 

atribuţiile stabilite prin contract individual de muncă, în timpul orelor de 

program; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 

f) părăsirea unităţii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau 

aprobarea şefului ierarhic; 

g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale; 

h) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de 

colegi, etc. 

 Art.52. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare 

ce se aplică sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator in care s-a 

dispus retrogradarea,pentru durata ce nu poate depasi 60 de zile; 

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

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

o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 

Art.53. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la 

aplicare,daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. 

Radierea sanctiunilor disciplinare se se constata prin decizie a angajatorului emisa in 

forma scrisa. 

 

TITLUL V. Reguli referitoare la procedura disciplinară 

 

         Art.54. Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nici o sancţiune disciplinară nu se 

poate aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

         Art.55. Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi 

respectarea procedurii prealabile aplicării sancţiunii disciplinare revine Comisiei de 

Disciplica constituita la nivelul unitatii. 

         Art.56. In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi 

convocat în scris; dispoziţia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul, data, ora şi 

locul întrevederii şi va fi expediată de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire. 

         Art.57. In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să 

formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei de cercetare 

disciplinara, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul 

să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului/ al salariaţilor. 

         Art.58. Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-

un  referat scris ( proces verbal ) ce se întocmeşte de comisia de cercetare disciplinară. 

         Art.59. În cazul în care salariatul refuză a da  nota explicativă, se întocmeşte un 

proces verbal de către comisia de cercetare disciplinară , prin care se stipulează refuzul 

acestuia de a da notă explicativă, act ce va fi anexat referatului. 
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         Art.60. La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele: 

a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie al salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportamentul general în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta; 

  

         Art.61. Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune 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. 62. Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statul de personal, regulamentul intern,  

          contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca care au  

          fost incalcate; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 

timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost 

efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată; 

         Art.63. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 

calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se 

predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin 

scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

         Art.64. Decizia poate fi contestată de către salariat, la Tribunalul Timis  în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

 

         TITLUL VI -  Raspunderea patrimoniala 
 

         Art.65. Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, in calitate de angajator, si 

salariatii raspund patrimonial in conditiile art.253-259 din Codul Muncii.Angajatorul este 

obligat, in temeiul normelor si principiilor  raspunderii civile contractuale sa il 

despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a  suferit un prejudiciu  material din 

culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu 

serviciul. 

         Art.66.In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se 

poate adresa cu plingere instantelor judecatoresti competente 

         Art.67.Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la 

salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art.254 si urmatoarele din Legea 

nr.53/20003-Codul muncii. 

         Art.68.Salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii 

civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in 

legatura cu munca lor. 
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         Art.69.Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora, de alte cauze 

neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul 

normal al serviciului. 

         Art.70.Cind paguba a fost produsa de mai multi salariati cuantumul raspunderii 

fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.Daca 

masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea 

fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si 

atunci cind este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar. 

         Art.71.Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o 

restituie. 

         Art.72.Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi 

restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este 

obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se 

stabileste potrivit valorii acestora de la data platii. 

         Art.73.Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din 

drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este 

incadrata in munca. 

         Art.74.Ratele  nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net fara a putea 

depasi, impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul 

respectiv. 

         Art.75.In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca 

salariatul sa-l fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator 

ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau 

institutie sau autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest 

scop de catre angajatorul pagubit. 

         Art.76.Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator in 

temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se 

va face prin urmarirea bunurilor sale in conditiile codului de procedura civila. 

         Art.77.In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se 

poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de 

retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile codului de 

procedura civila. 

 

 

         Titlul VII - Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă in cadrul 

Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. 

 

 

         Art.78. Angajatorul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii 

si sanatatii salariatilor si sa asigure securitatea si sanatatea in toate aspectele legate de 

munca. 

         Art.79. In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare 

pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de 

prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a maternitatii la locurile de munca 

(prevazuta de O.U.G. nr.96/2003 cu modificarile si completarile ulterioare), de informare 
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si instruire si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare cu 

respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire : 

a) evitarea riscurilor profesionale 

b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate 

c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea 

locurilor  

de munca si alegerea echipamentelor si a metodelor de munca, in vederea reducerii 

monotoniei muncii si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii. 

d) luarea in considerare a evolutiei tehnicii si introducerea noilor tehnologii  

medicale moderne. 

e) inlocuirea proceselor si substantelor periculoase cu procese, tehnici,  

substante inofensive, sau mai putin periculoase. 

f) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile 

de  

protectie individuala. 

g) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare  

privind masurile deprotectie a muncii, cunoasterea si aplicarea precautiunilor universale. 

h)  dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea  

activitatii, conditiile de munca, relatiile sociale si influienta factorilor interni. 

Instructiunile prevazute in prezentul Regulament de ordine interioara, impun  

fiecarei persoane sa vegheze atat la securitatea si sanatatea sa, cat si a celorlalti salariati 

din societate. 

           Art.80. a)  Spitalul va organiza instruirea salariatilor sai in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca ; 

   b) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite 

de comun acord de catre angajator ; 

   c) Instruirea se realizeaza in cazul noilor angajatilor, al celor care isi 

schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o 

intrerupere mai mare de 6 luni, inainte de inceperea efectiva a activitatii ; 

  Art.81  a)  Spitalul se obliga sa asigure accesul salariatilor la serviciul 

medical de medicina muncii. 

b) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea si respectarea  

masurilor referitoare la securitatea muncii ; 

c)  Este interzisa consumarea in incinta sediului Spitalului, in timpul  

programului de lucru, a bauturilor alcoolice sau prezentarea la locul de munca sub 

influenta alcolului ori a substantelor halucinogene ; 

d) In timpul programului de munca salariatii au obligatia sa aiba un  

comportament care sa nu stanjeneasca ori sa ofenseze superiorii, pe ceilalti angajati sau 

pacientii din spital ; 

e) Salariatii au obligatia de a respecta programul de munca stabilit de  

spital precum si de a participa la instructajele periodice efectuate de responsabilii 

spitalului cu protectia muncii PSI ; 

  Art.82 a) In cazul unor evenimente deosebite, de accident la locul de munca, 

fiecare salariat are obligatia de a informa de urgenta conducerea spitalului ; 
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   b) Toate accidentele de munca survenite in timpul programului de 

lucru, in special cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la cunostinta conducerii. 

  Art.83  Pentru asigurarea securitatii la locul de munca salariatii au 

urmatoarele obligatii : 

- salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de securitate a 

muncii ; 

- fumatul este permis numai in locurile special amenajate ; 

- sa aduca la cunostina conducerii Spitalului orice defectiune tehnica sau alta 

situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, 

precum si accidente de munca suferite de persoana proprie sau de alti salariati ; 

- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident 

si sa informeze de indata conducerea Spitalului. 

-  in caz de pericol – incendiu, calamitati naturale, razboi – evacuarea 

personalului, materialelor si materiilor prime, a produselor finite in locurile 

stabilite, se va face conform normelor P.S.I. 

In domeniul protectiei muncii se va actiona astfel : 

Toate accidentele survenite in timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte  

grave, vor fi declarate imediat conducerii spitalului sau inlocuitorului de drept al 

acestuia. Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul 

domiciliu – loc de munca si invers. Accidentul care a produs invaliditate, accidentul 

mortal precum si accidentul colectiv, vor fi comunicate de indata catre conducerea 

spitalului sau alta persoana din conducerea acesteia. Inspectoratele teritoriale de munca, 

precum si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii. 

           Art.84.La nivelul spitalului s-a constituit un Comitet de Securitate si 

Sanatate in munca cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea 

deciziilor in domeniul protectiei muncii si care are urmatoarele  

atributii : 

  - aproba planul anual de securitate si sanatate in munca 

  - urmareste aplicarea acestui program inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de 

munca 

  - urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale 

privind securitatea si sanatate in munca 

  - analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala 

existenti la locurile de munca 

  - analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de 

munca si a imbolnavirilor profesionale precum si imbunatatirea conditiilor de munca 

  - efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor 

profesionale 

  - efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de 

securitate si sanatate in munca 

  - informeaza inspectoratele de protectia muncii despre starea protectiei 

muncii in propria unitate 
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  - realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotariri care 

vizeaza schimbari ale procesului de productie (organizatorice,tehnologice,privind 

materiile prime utilizate,etc) cu implicatii in domeniul protectiei muncii 

  - dezbate raportul scris,prezentat Comitetului de Securitate si Sanatate in 

munca de conducatorul unitatii cel putin odata pe an,cu privire la situatia securitatii si 

sanatatii in munca actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat 

precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator un exemplar din acest 

raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protectia muncii 

  - verifica aplicarea normativului-cadru de acordare si utilizare a 

echipamentului individual de protectie,tinind seama de factorii de risc identificati 

  - verifica reintegrarea sau mentinerea in munca a salariatilor care au suferit 

accident de munca ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca 

  

 

 

        Titlul VIII.Reguli privind respectarea principiului  nediscriminării şi al   

         înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii 

 

 

         Art.85. Conform Codului Muncii,in cadrul relatiilor de munca functioneaza 

principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii.Orice disriminare directa sau 

indirecta fata de un salariat,bazata pe criterii de sex,orientare sexuala, caracteristici 

genetice,varsta,apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica,origine 

sociala,handicap,situatie sau activitate sindicala este interzisa. 

         Art.86. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca 

adecvate activitatii desfasurate,de protectia sociala de securitate si sanatate in 

munca,precum si de respectarea demnitatii si constiintei sale,fara nici o discriminare. 

         Art.87.Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute drepturile la 

plata egale,dreptul la negocieri colective,dreptul la protectia datelor cu caracter personal, 

precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. 

         Art.88. Orice salariat are dreptul la sanatate,ingrijire medicala,securitate sociala si 

la servicii medicale.Orice salariat are dreptul la educatie si pregatire profesionala.Orice 

salariat are drepturi in ceea ce priveste conditiile de incadrare in munca,criteriile si 

conditiile de recrutare si selectare,criteriile pentru realizarea promovarii,accesul la toate 

formele si nivelurile de orientare profesionala,de formare profesionala si de perfectionare 

profesionala. 

         Art.89.Sanctiunile care se aplica pentru nerespectarea Legii nr.202/2002 privind 

egalitatea de sanse intre femei si barbati la locurile de munca precum si pentru 

nerespectarea prevederilor Legii nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 

munca,vor fi cele din Codul Muncii in functie de gravitatea faptei. 

         Art.90.Angajatii care reclama sau sesizeaza cu buna credinta incalcari ale legii, a 

deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, 

eficacitatii,economicitatii si transparentei beneficiaza de protectie conform principiilor 

prevazute de Legea nr.571/12.2004 : 

  - Principiul legalitatii 
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  - Principiul suprematiei interesului public 

  - Principiul responsabilitatii 

  - Principiul nesanctionarii abuzive,conform caruia nu pot fi sanctionate 

persoanele care reclama ori sesizeaza incalcari ale legii 

  - Principiul bunei conduite 

  - Principiul bunei credinte,conform caruia este ocrotita persoana incadrata in 

unitate care a facut o sesizare,convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta 

constituie o incalcare a legii 

         Art.91.Semnalarea unor fapte prevazute de lege ca fiind abateri 

disciplinare,contraventii sau infractiuni constituie avertizare in interes public si priveste : 

  - Infractiuni de coruptie,infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in 

legatura cu serviciul 

  - Incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese 

  - Folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane 

  - Incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei 

decizionale 

  - Incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile 

nerambursabile 

  - Incompetenta sau neglijenta in serviciu 

  - Evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare,selectare, 

promovare,retrogradare si eliberare din functie 

  - Emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de 

grup sau clientelare 

  - Administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public 

  - Incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei 

administrari si cel al ocrotirii interesului public 

  - Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si 

profesionale poate fi facuta : seful ierarhic,conducatorul unitatii,comisiile de 

disciplina,organelor judiciare 

  Art. 92 .Avertizorii beneficiaza de protectie,dupa cum urmeaza : 

  - de prezumtia de buna-credinta,pina la proba contrara 

  - la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a uni act de 

avertizare,comisiile de disciplina au obligatia de a invita si un reprezentant al sindicatului 

  - in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef 

ierarhic,direct sau indirect comisia de disciplina va asigura protectia 

avertizorului,ascunzindu-i identitatea 

  - in litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu,instanta 

poate dispune anularea sanctiunii discplinare sau administrative aplicate unui 

avertizor,daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes 

public,facuta cu buna credinta  
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Titlul IX. Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale   

 specifice 

 

Cap.I. Referitor la încheierea contractului individual de muncă. 

 

         Art.93. În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, 

angajarea se face prin întocmirea  contractului individual de muncă  în formă scrisă, în 

limba română, anterior începerii raporturilor de muncă şi cu respectarea tuturor 

prevederilor legale la momentul primirii la muncă. 

         Art.94. Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are 

următoarele obligaţii: 

A. 1.să informeze persoana care solicită angajarea cu privire la clauzele generale 

pe care intenţionează să le înscrie în contract, informare care va cuprinde cel 

puţin  elementele prevăzute la art.17 alin.2 al Codului Muncii, care se vor 

regăsi, obligatoriu şi în conţinutul contractului individual de muncă; 

 

2.Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării se consideră 

îndeplinită de către angajator la momentul comunicării ofertei sale privind conţinutul 

contractului individual de muncă 

B. să solicite persoanei pe care o va angaja, să îi prezinte certificatul medical care 

constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective; 

C. să solicite persoanei pe care o va angaja, testele medicale specifice (dacă 

activitatea va fi prestată în domeniile sănătate, alimentaţie publică, educaţie şi în alte 

domenii stabilite prin acte normative); 

D. să solicite persoanei pe care o va angaja actele prin care aceasta dovedeşte că 

îndeplineşte condiţiile legale cerute în acest scop: 

 a) actul de identitate prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a 

domiciliului, sau permisul de muncă , după caz; 

 b) actele din care să rezulte că are studiile, respectiv calificarea cerută pentru 

funcţia (meseria) ce urmează a o exercita; 

 c) dovada privind situaţia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior, 

adică nota de lichidare, respectiv o adeverinţă privind situaţia debitelor sale faţă de 

angajatorul la care persoana a lucrat anterior, în care e necesar să precizeze, dacă această 

persoană şi-a efectuat concediul pe anul în curs; 

 d) orice alte acte cerute de lege sau stabilite de angajator (prin anunţul de 

concurs) în vederea ocupării funcţiei (meseriei) respective, ca de ex.: 

  - certificatul de cazier judiciar; 

  - livretul militar; 

  - curriculum vitae, cuprinzînd principalele date biografice şi   

    profesionale; 

  - recomandarea de la locul de muncă anterior, sau în cazul   

absolvenţilor care se încadrează pentru prima dată, de la unitatea de învăţământ, etc. 

E. să efectueze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale 

persoanei care solicită angajarea cu respectarea următoarelor reguli: 
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1. Verificarea prealabilă a aptitudinilor salariatului se face  sub forma examenului 

sau a concursului , cu respectarea prevederilor din Regulamentul intern privind 

constituirea comisiei de examinare. 

2. Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă orală şi, de asemenea, şi o probă 

practică. Probele scrise şi orale sunt notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al 

comisiei de examinare; pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare 

probă cel puţin nota 7; pe baza notelor obţinute se stabileşte ordinea reuşitei la concurs. 

La medii egale, comisia stabileşte candidatul reuşit, în raport de datele personale cuprinse 

în recomandări sau de cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare. Va fi 

declarată câştigătoare persoana care a obţinut cea mai bună medie. 

3. În cazul prezentării spre angajare a unei singure persoane, pentru postul 

respectiv, acesta va susţine examen după regulile stabilite pentru concurs; 

4.Cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor angajatorul nu poate solicita 

persoanei care solicită angajarea, sub orice formă, decît informaţiile care să îi ofere 

posibilitatea aprecierii juste a capacităţii de a ocupa postul respectiv şi a aptitudinilor 

profesionale ale persoanei. 

5. De asemenea, informaţiile pe care le poate solicita angajatorul (direct doar cu 

încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză sau prin solicitarea de a prezenta o 

recomandare de la ultimul loc de muncă) de la foştii angajatori, pot să se refere doar la: 

- funcţiile îndeplinite; 

- durata angajării; 

6. În cazul în care, cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor persoanei care 

solicită angajarea, (verificare efectuată cu respectarea prevederilor mai susmenţionate) se 

constată de către angajator că se impune o verificare mai amănunţită a acestor aptitudini, 

se procedează la întocmirea contractului individual de muncă în formă scrisă, care va 

cuprinde sub forma unei clauze contractuale o perioadă de probă de  maxim 90 zile 

calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de maxim 120 de zile calendaristice pentru 

funcţiile de conducere, de la data întocmirii contractului individual de muncă, dată care 

va coincide cu cea a primirii la muncă. 

7. În cazul persoanelor cu handicap care solicită angajarea, angajatorul va informa 

persoana despre clauzele generale ce vor fi trecute în contractul individual de muncă şi îl 

va întocmi în formă scrisă, cu menţionarea obligatorie, sub forma unei clauze 

contractuale, a unei perioade de probă de 30 de zile calendaristice de la data întocmirii 

contractului care va coincide cu data începerii activităţii (primirii la muncă); 

 8. Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul este obligat la 

momentul înregistrării cererii de angajare, să realizeze informarea asupra clauzelor 

generale pe care intenţionează să le scrie în contract (amintită mai sus). De asemenea, 

anterior modificării oricăruia din următoarele elemente (durata contractului, locul 

muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă), 

în timpul executării contractului individual de muncă, angajatorul este obligat să 

realizeze informarea salariatului asupra prevederilor contractuale pe care intenţionează să 

le modifice urmând ca în maxim 15 zile de la data încunoştiinţării în scris a salariatului, 

angajatorul să procedeze la încheierea unui act adiţional la contractul individual de 

muncă, care îşi va produce efectele de la momentul întocmirii acestuia, în formă scrisă şi 

semnării lui de către cele 2 părţi contractante. 
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9. Obligaţia de a întocmi un act adiţional la contractul individual de muncă 

prevăzută mai sus, subzistă în sarcina angajatorului în situaţia modificării oricăruia dintre 

următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de 

muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă, cu excepţia situaţiei în care o 

asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege. 

 10.O nouă perioadă de probă (pentru verificarea aptitudinilor profesionale), pe 

parcursul executării aceluiaşi contract individual de muncă, diferită de cea stabilită 

iniţial, sub forma unei clauze contractuale, poate fi stabilită de către acelaşi angajator 

doar în următoarele cazuri: 

a) salariatul debutează într-o nouă funcţie sau profesie; 

b) salariatul urmează să presteze activitate într-un loc de muncă cu condiţii grele, 

vătămătoare sau periculoase; 

10. În situaţia de mai sus, angajatorul este obligat să realizeze informarea 

salariatului asupra noilor prevederilor contractuale,  urmând ca în maxim 15 zile de la 

data informării în scris a salariatului, angajatorul să procedeze la încheierea unui act 

adiţional la contractul individual de muncă, care îşi va produce efectele de la momentul 

întocmirii acestuia în formă scrisă şi semnării lui de către cele 2 părţi contractante. 

11. Neinformarea în scris a salariatului anterior încheierii sau modificării 

contractului individual de muncă cu privire la perioada de probă, în termenul prevăzut de 

maxim 15 zile, duce la decăderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile 

salariatului prin intermediul stipulării în contract a unei asemenea clauze. 

12. Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor 

persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni. 

13. Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate 

obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil în 

regulamentul intern şi în contractul individual de muncă. Perioada de probă constituie 

vechime în muncă. 

 F. Să efectueze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă înainte de începerea activităţii. 

1. Această instruire se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care-

şi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o 

întrerupere mai mare de 6 luni, prin mijloacele şi modalităţile prevăzute expres în acest 

regulament intern, cu respectarea termenelor stabilite şi a celorlalte prevederi legale. 

         Art.95. În îndeplinirea obligaţiei prevăzute de lege, conducerea angajatorului sau 

persoana împuternicită expres e către acesta, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin 

fişa postului, va întocmi registrul general de evidenţă a salariaţilor în termenul şi pentru 

perioada prevăzută de lege. 

         Art.96. Totodată aceştia au obligaţia să întocmească de urgenţă: 

1. structura de personal a societăţii, cu precizarea expresă şi detaliată a 

posturilor ocupate/vacante şi evidenţierea periodică (lunară) şi distinctă a 

situaţiei acestora; 

2. dosarul personal al fiecărui salariat/persoană care prestează activitate în 

baza  unor prevederi legale speciale (de ex.cenzorii) şi care cuprinde cel 

puţin următoarele elemente, după caz: 

a) actele necesare angajării; 
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b) contractele individuale de muncă, actele adiţionale, informările şi celelalte acte 

referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 

individual de muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi 

corectitudinea înscrierilor din registrul mai sus menţionat; 

         Art.97. La solicitarea formulată în scris şi înregistrată în registrul general de intrări-

ieşiri al angajatorului de către salariat/un împuternicit expres al salariatului angajatorul 

este obligat să elibereze de îndată, pe bază de semnătură, un document care să ateste: 

a) activitatea desfăşurată de salariat; 

b) vechimea în muncă, meserie şi specialitate; 

c)  eventuale alte date cerute de salariaţi, în legătură cu  activitatea sa 

la acel angajator; 

         Art.98. Orice salariat are dreptul de a muncii la angajatori diferiti sau la acelasi 

angajator în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul 

corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la prevederile de mai sus 

situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.  

         Art.99. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă 

în baza autorizatiei de muncă, sau a permisului de sedere in scop de munca, eliberata 

potrivit legii. 

 

Cap.II. Executarea contractului individual de muncă. 

 

         Art.100. În executarea contractului individual de muncă, angajatorul şi salariatul 

urmăresc exercitarea drepturilor ce le revin şi  a obligaţiilor ce le incumbă, rezultate în 

urma negocierii efectuate cu respectarea prevederilor legale, concretizate în clauzele 

contractului individual de muncă şi contractului colectiv de muncă aplicabil, şi precizate 

în cuprinsul prezentului regulament intern. 

 

Cap.III. Modificarea contractului individual de muncă 

 

Art.101.Modificarea unuia/mai multor elemente esenţiale ale contractului 

individual de muncă se poate face doar prin acordul părţilor, cu respectarea procedurii 

prealabile expres prevăzute de lege şi reţinută în prezentul regulament intern ( acte 

adiţionale, informare, etc.). 

Art.102. Excepţional, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă 

este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege şi vizează: 

A. Locul muncii, care poate fi modificat unilateral prin delegare sau detaşare; 

1. Prin delegare salariatul va exercita temporar lucrări sau sarcini corespunzător 

atribuţiilor de serviciu (în conformitate cu prevederile fişei postului/a atribuţiilor stabilite 

în contractul individual de muncă) în afara locului de muncă negociat în contractul 

individual de muncă. 

1.1. În primele 60 de zile delegarea se dispune unilateral de către angajator, 

urmând ca pentru următoarele 60 de zile, acesta să solicite şi să obţină în scris acordul 

salariatului. 
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1.2. Plata cheltuielilor de transport şi cazare se va face salariatului în momentul 

prezentării de către acesta a documentelor justificative. Indemnizaţia de delegare se 

acordă în cuantumul negociat, cu respectarea prevederilor legale. 

2. Prin detaşare salariatul va executa temporar o serie de lucrări în interesul unui 

alt angajator prin schimbarea locului de muncă; detaşarea se dispune unilateral de către 

angajator, pe o perioadă de cel mult 1 an. 

B În cazul în care : 

a) prin  detaşare se modifică şi felul muncii, angajatorul trebuie să solicite şi 

să obţină în scris, acordul salariatului în cauză. 

b) motive obiective, excepţionale (în măsură să-l pună pe angajatorul la care 

s-a făcut detaşarea în imposibilitate de a desfăşura în condiţii normale 

activitatea, în lipsa persoanei detaşate) impun prezenţa salariatului la 

angajatorul la care s-a dispus detaşarea, perioada detaşării poate fi 

prelungită cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. 

 Art.103. Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajator numai excepţional, 

pentru motive personale temeinice, ca de exemplu îmbolnăvirea propriei persoane (cauza 

nu trebuie să fie în legătură directă cu detaşarea în sine), a unei rude/afin, până la gradul 

al II-lea inclusiv, etc. care trebuie jusitificate cu o serie de acte oficiale. 

 Art.104. Plata cheltuielilor de transport, cazare şi a indemnizaţiei se face în mod 

similar delegării. 

 Art.105. Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă, de regulă, de 

angajatorul la care s-a dispus detaşarea, iar în cazul în care unele din prevederile 

contractuale (contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul care a dispus 

detaşarea) îi sunt mai favorabile, angajatul detaşat este îndreptăţit să beneficieze de ele în 

urma solicitării exprese, formulată în scris acestuia din urmă. 

 Art.106 Angajatorul care detaşează, anterior procedării la detaşare, va lua toate 

măsurile necesare ca angajatorul la care se va dispune detaşarea să îşi îndeplinească 

integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat; astfel va putea să solicite 

acestui angajator cel puţin: 

- dovezi din care să reiese solvabilitatea angajatorului la care se va dispune 

detaşarea (ex.bilanţ contabil, dovezi de plată a contribuţiilor datorate bugetului 

de stat, extras de cont bancar etc.). 

- angajamentul acestuia că va achita integral şi la data stabilită în contractul 

individual de muncă al persoanei detaşate salariul , celelalte drepturi şi 

contribuţiile pe care le datorează bugetului de stat în privinţa acestei persoane. 

Art.107. În cazul nerespectării acestor obligaţii asumate de către angajatorii la care 

s-a dispus detaşarea, angajatorul care a detaşat va fi obligat să le îndeplinească el, la 

solicitarea motivată a salariatului. 

Art.108. În cazul refuzului ambilor de a-şi îndeplini aceste obligaţii, comunicat 

angajatului în scris, acesta poate reveni la angajatorul care l-a detaşat, moment în care 

încetează suspendarea, dacă ea a fost dispusă, şi poate solicita în faţa instanţei obligarea 

la îndeplinirea acestora obligaţii de către oricare dintre cei 2 angajatori. 
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 Art.109. Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără 

consimţământul salariatului  şi în cazul unor situaţii de forţă majoră; ca sancţiuni 

disciplinare; ca măsuri de protecţie a salariatului. 

Art.110. Pe durata detaşării, contractul individual de muncă al persoanei detaşate 

va putea fi suspendat din iniţiativa angajatorului care dispune detaşarea, salariatul putând 

să beneficieze de alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, în afara obligaţiei prestării muncii 

şi a drepturilor corelative referitoare la plata salariului. 

 

CAP. IV. Suspendarea contractului individual de muncă 

  

         Art.111. Pe durata suspendării contractului individual de muncă, continuă să existe 

celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor, prevăzute prin legi speciale, prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin prezentul 

regulament intern. 

         Art.112 În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte 

imputabile salariatului (vezi de ex. absenţele nemotivate), pe durata suspendării acesta nu 

va beneficia de nici un drept  ce rezultă din calitatea de salariat. 

         Art.113. Salariatul care se află în unul din cazurile: 

1. de suspendare de drept prevăzute de lege, la art.50 din Codul muncii 

-pct.a : concediu de maternitate; 

-pct.b : concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

-pct.c : carantină; 

-pct.d :exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative 

ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului; 

-pct.e :îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 

    f)forţãmajorã; 

       g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de 

procedurã penalã; 

         h) de la data expirãrii perioadei pentru care au fost emise avizele, 

autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei. Dacã în termen de 

6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestãrile necesare pentru 

exercitarea profesiei, contractul individual de muncã înceteazã de drept; 

    i) în alte cazuri expres prevãzute de lege. 
     
2. de suspendare din iniţiativa proprie, prevăzute la art.51 din Codul muncii 

  -pct.a : concediu pentru creşterea copilului bolnav în vârstă de până la 2ani 

sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 

-pct.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; 

-pct.c : concediu paternal 

-pct.d: concediu pentru formare profesională; 

e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale 

constituite la nivel central sau local, pe toatã durata mandatului; 
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f) participarea la greva. 

    (2) Contractul individual de muncã poate fi suspendat în situaţia 

absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul 

colectiv de muncã aplicabil, contractul individual de muncã, precum şi prin 

regulamentul intern. 

- este obligat să comunice actele doveditoare a situaţiilor ce generează 

suspendarea, către angajator în maxim 24 ore de la eliberarea acestora. 

         Art.114.(1) Contractul individual de muncă se suspendă de drept din momentul 

luării la cunoştinţă de către angajator a declarării stării de carantină şi a survenirii cazului 

de forţă majoră. 

       (2)Contractul individual de muncã poate fi suspendat, prin acordul pãrţilor, 

în cazul concediilor fãrã platã pentru studii sau pentru interese personale. 

         Art.115. Motivele de suspendare survenite în situaţia participării  salariatului la 

grevă şi în situaţia absentării acestuia nemotivat vor fi constatate de către angajator prin 

proces verbal de constatare în formă scrisă, înregistrat în Registrul general de intrări ieşiri 

al societăţii. 

         Art.116. În cazurile în care s-a declanşat procedura cercetării disciplinare 

prealabile, în condiţiile legii, or angajatorul a formulat plângere penală împotriva 

salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu 

funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă  a hotărârii judecătoreşti, contractul 

individual de  muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului. În cazul în care 

angajatorul a procedat la suspendare în urma survenirii uneia din aceste situaţii, salariatul 

îşi reia activitatea avută anterior, dacă se constată nevinovăţia acestuia,  

         Art.117. Data reluării activităţii va fi data rămânerii definitive a hotărârii de 

soluţionare a plângerii penale sau a hotărârii judecătoreşti. 

         Art.118. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa 

angajatorului pe durata detaşării salariatului doar în cazul în care  angajatorul la care s-a 

dispus detaşarea îşi îndeplineşte integral şi la timp obligaţiile faţă de acel salariat, în 

accepţiunea reţinută în prezentul Regulament intern. 

         Art.119. În cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de 

muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe 

această durată  care va fi de maxim 2 luni, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie plătită 

din fondul de salarii de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

         119.1. Pe această perioadă salariaţii se află la dispoziţia angajatorului: 

a) în incinta unităţii, exercitând alte atribuţii date de angajator sau 

b) la domiciliul fiecăruia cu obligaţia de a se prezenta la serviciu la data şi ora 

prevăzută pentru reluarea activităţii; 

         119.2. Modalitatea aleasă în concret de angajator va fi comunicată salariaţilor prin 

afişare/dispoziţie scrisă şi semnată de luare la cunoştinţă de către fiecare salariat şi 

înregistrată în Registrul general de intrare ieşire a documentelor. 

         Art.120. Suspendarea prin acordul părţilor poate surveni în cazul: 

- concediilor fără plată pentru studii 

- pentru interese personale, prin cerere în care să se precizeze motivul; aceste 

cereri vor fi înregistrate în Registrul general de intrări-ieşiri. 
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         Cap. V. Încetarea contractului individual de muncă. 

 

         Secţiunea 1. Incetarea de drept a contractului individual de muncă 

 

Art.120.1.Salariatul care se află în unul din cazurile de încetare de  drept prevăzute 

de Codul Muncii  la art.56:  

 a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoanã fizicã, precum şi în 

cazul dizolvãrii angajatorului persoanã juridicã, de la data la care angajatorul şi-a 

încetat existenţa conform legii; 

    b) la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a morţii sau 

a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoanã fizicã; 

    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstã standard şi a stagiului 

minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicãrii deciziei de pensie în 

cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei 

pentru limitã de vârstã cu reducerea vârstei standard de pensionare; 

    d) ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a contractului individual de muncã, 

de la data la care nulitatea a fost constatatã prin acordul pãrţilor sau prin hotãrâre   

judecãtoreascã  

    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupatã de salariat a 

unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data 

rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoreşti de reintegrare; 

f) ca urmare a condamnării penale cu 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 sau atestărilor  necesare pentru exercitarea profesiei; 

h) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcţii, ca măsură de 

siguranţă sau pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; 

(2) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare 

de drept a contractului individual de muncã se face în termen de 5 zile lucrãtoare 

de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunicã 

persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrãtoare. 

-este obligat să comunice către angajator actele doveditoare a situaţiilor ce generează 

încetarea, în maxim 24 de ore de la intrarea în posesia lor. Pentru cazul de la art.56 lit.a – 

Codul Muncii - acest termen curge din momentul ridicării lui de la oficiul de stare civilă 

de către persoana abilitată. 

 120.2.Actul prin care se concretizează retragerea acordului părinţilor sau a 

reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani trebuie 

comunicat în maximum 24 de ore angajatorului . 

  

         Art.121. Persoanele nelegal concediate, a căror cerere de reintegrare în funcţie a 

fost admisă prin hotărâre judecătorească definitivă de reintegrare, au obligaţia de a 

comunica angajatorului acest act în maxim 24 de ore de la intrarea în posesie. 

         Art.121.1. Nerespectarea oricăreia din condiţiile legale necesare pentru încheierea 

valabilă a contractului individual de muncă, enumerate în prezentul regulament intern sau 
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/ şi prevăzute în lege atrage nulitatea acestuia, ale cărei efecte se produc doar pentru 

viitor, de la momentul constatării acesteia. 

         121.2. Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin 

îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege. 

         121.3. Dacă părţile constată de comun acord existenţa unei cauze de nulitate a 

contractului individual de muncă şi nu înţeleg să îndeplinească ulterior obligaţiile legale 

nerespectate la momentul încheierii contractului individual de muncă ( de ex.  efectueze 

control medical şi să prezinte certificatul medical ce atestă faptul că  cel în cauză este apt 

pentru prestarea acestei munci; să prezinte ulterior acordul părţilor/reprezentanţi legali 

pentru persoane între 15-16 ani ce a încheiat contractului individual de muncă; salariatul 

să dovedească îndeplinirea  ulterioară a condiţiilor de studii etc.), respectivul contractu 

individual de muncă este nul, de la momentul constatării nulităţii, de către cele două 

părţi, în cuprinsul unui proces verbal de constatare. 

         121.4. Nulitatea trebuie constatată prin actul organului care este competent să 

hotărască şi încheierea contractului individual de muncă. 

         Art.122. Dacă oricare din părţi nu recunosc existenţa cauzei de nulitate, nulitatea se 

pronunţă de către instanţa judecătorească competentă, sesizată  de către una dintre părţi 

în acest sens. 

         Art.123. Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul are dreptul la 

remunerarea acestuia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu. 

         Art.124.1. În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte 

drepturi şi obligaţii pentru salariaţi care contravin unor norme legale imperative sau 

contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile 

legale sau convenţionale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri. 

         124.2. În această situaţie, salariatul sesizează pentru a se pronunţa în acest sens, 

instanţa judecătorească competentă. 

  

         Secţiunea a-2-a. Concedierea. 

 

         Art.125. În cazul reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, 

concedierea salariaţilor poate fi dispusă şi în cazul în care salariaţii se află în una din 

situaţiile prevăzute de art. 58  din Codul Muncii. 

 

         Secţiunea a-3-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului. 

 

         Art.126. În cazul în care angajatul se află într-una dintre situaţiile prevăzute la 

art.61 lit.b din Codul Muncii „salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare 

de 30 zile, în condiţiile codului de procedură penală” şi art.61 lit. 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 îşi îndeplinească şi atribuţiile 

corespunzătoare locului de muncă ocupat” el este obligat să comunice angajatorului, 

personal sau prin într-un împuternicit  actul care atestă această stare de fapt în termen de 

maxim 24 de ore de la intrarea în posesie. 

         Art.127.1. În cazul în care angajatorul dispune concedierea pentru motivul prevăzut 

la art.61 lit.c Codul Muncii (inaptitudine) acesta este obligat să emită decizia de 
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concediere în termen de 30 de zile de la data constatării cauzei concedierii, cu 

obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile lucrătoare, preaviz 

care va fi notificat de urgenţă salariatului, după înregistrarea acestuia în Registrul general 

de intrare-ieşire a documentelor. 

         127.2. În situaţia prevăzută de art.61 lit.c din Codul Muncii (inaptitudine), 

angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în 

unitate compatibile cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii; 

         127.3. În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante 

constată prin proces verbal acest lucru şi solicită, în acelaşi timp, sprijinul AJOFM, în 

vederea redistribuirii salariatului corespunzător capacităţii de muncă constatate de 

medicul de medicina muncii. 

         127.4. Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 

angajatorului în legătură  cu existenţa posturilor vacante , în care acesta are posibilitatea 

de a-şi manifesta expres consimţământul în legătură cu unul din posturile disponibile. 

         127.5. În cazul în care, în aceste 3 zile salariatul nu-şi manifestă expres 

consimţământul, angajatorul poate dispune concedierea salariatului, în interiorul 

termenului de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii, cu 

respectarea elementelor pe care trebuie să le conţină, obligatoriu, decizia de concediere, 

prevăzute la art.62(2), 74 (1)  din Codul Muncii, şi anume: 

 -(62-2) 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; 

 -(74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină 

în mod obligatoriu: 

   a) motivele care determină concedierea; 

b) durata preavizului; 

c) 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. 64. 

         Art.127.6. În cazul concedierii dispuse pentru motivul prevăzut la art.61 lit.c din 

CM (inaptitudine), salariatul va beneficia de o compensaţie, în cuantum de un salariu de 

bază (la valoarea salariului de bază avut în luna anterioară concedierii). 

         Art.127.7. In situatia in care angajatul absenteaza nemotivat o perioada de 5 zile 

consecutive, contractul individual de munca se desface disciplinar. 

         Art.128. În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art.61 

lit.b din Codul Muncii (salariatul este arestat preventiv ...), angajatorul are obligaţia 

emiterii deciziei de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării 

cauzei concedierii, cu respectarea prevederilor art. 62(2) şi 74(1) din Codul Muncii, şi 

anume: 

 -(62-2) 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; 

 -(74-1) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină 

în mod obligatoriu: 

   a) motivele care determină concedierea; 
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         Art.129.1. În cazul în care angajatorul constată necorespunderea profesională a 

salariatului şi va dispune concedierea acestuia, are obligaţia emiterii deciziei de 

concediere în termen de 30 de zile calendaristice, de la data constatării necorespunderii 

profesionale, cu obligativitatea acordării salariatului în cauză a unui preaviz de 15 zile 

lucrătoare şi care va fi notificat de urgenţă salariatului după înregistrarea acestuia în 

Registrul general de intrări ieşiri a documentelor. 

         Art.129.2. Sfera noţiunii de necorespundere profesională vizează neîndeplinirea în 

mod repetat a normei de lucru, desfăşurarea defectuoasă a activităţii, întocmirea unor 

lucrări de slabă calitate, împrejurări ce demonstrează inaptitudinea profesională a 

salariatului etc. (mai exact aprecierea necorespunderii în muncă sub aspect profesional) şi 

va trebui să se întemeieze pe fapte elocvente, anterioare, de neîndeplinire 

corespunzătoare, sub aspect profesional, a obligaţiilor de serviciu şi pe rezultatele 

evaluării profesionale, prealabilă aplicării concedierii pentru necorespundere profesională 

. 

         Art.129.3. Concedierea angajatului pentru acest motiv poate fi dispusă numai după 

efectuarea cercetării prealabile. 

         Art.129.4. Obligativitatea efectuării cercetării prealabile revine Comisiei de 

Disciplina infiintata la nivelul unitatii . 

         Art.129.5. În vederea desfăşurării cercetării prealabile, salariatul va fi convocat în 

scris; convocatorul va preciza obiectul, data, ora şi locul întrevederii şi va fi înmânată 

salariatului sub semnătură/va fi expediat de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire. 

         Art.129.6. În cursul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 

susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze 

cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul de 

a fi asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

         Art.129.7. Actele cercetării şi rezultatul acestora vor fi consemnate într-un referat 

scris ce se întocmeşte de către membrii comisiei care efectueaza cercetarea prealabilă. 

Comisia va înregistra în Registrul general de intrări-ieşiri al societăţii, actele prezentate 

în apărare şi susţinerile prezentate în scris de către salariat (sub forma notei explicative) 

împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate. 

 Art.129.8. În cazul în care salariatul refuză să se prezinte la convocarea făcută şi 

nu comunică angajatorul vreun motiv obiectiv de neprezentare ori în cazul în care refuză 

să dea notă explicativă, comisia ce efectuează cercetarea întocmeşte un proces verbal în 

care se stipulează  aceste situaţii, act ce va fi anexat referatului. 

         Art.130. De dreptul de preaviz nu beneficiază persoanele concediate în temeiul 

art.61 lit.d – Codul Muncii care se află în perioada de probă. 

         Art.131. În cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de 

la regulile de disciplină a muncii stabilite prin prezentul regulament intern sau de la cele 

stabilite prin Contractul colectiv de muncă aplicabil, angajatorul poate dispune 

concedierea numai după efectuarea cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile 

prevăzute în prezentul Regulament intern la Cap. „Reguli referitoare la procedura 

disciplinară”, cu respectarea prevederilor legale. 
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         Secţiunea a 4-a Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatului 

 

         Art.132. În sensul prevederilor art.65(1) Codul Muncii dificultăţile economice, 

transformările tehnologice sau reorganizarea activităţii trebuie să rezulte clar din actele 

societăţii, iar desfiinţarea locului de muncă să fie consecinţă directă a unei din aceste 

situaţii în care se află societatea şi să se regăsească în organigrama societăţii. 

  

         Secţiunea a 5-a  Concedierea colectivă 

 

Art.133. În cazul în care angajatorul aflat în una/mai multe din situaţiile prevăzute 

la art.65 din Codul Muncii, dispune concedierea colectivă, în sensul prevederilor art.68 

din Codul Muncii, aceasta trebuie efectuată cu respectarea procedurii prevăzute în lege. 

   Art.134.1. În cazul în care într-o perioadă de 9 luni de la data concedierii, 

angajatorul reia activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective, salariaţii 

care au fost concediaţi, au dreptul de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă pe care 

le-au ocupat  anterior, cu respectarea tuturor obligaţiilor prevăzute în sarcina 

angajatorului anterior încheierii contractului individual de muncă, cu excepţia supunerii 

acestor persoane unui examen sau concurs ori a unei perioade de probă. 

         Art.134.2. Reangajarea, în situaţia de mai sus, se face în baza solicitării în scris 

formulate de către salariaţii îndreptăţiţi în termen de 10 zile de la data comunicării scrise 

în acest sens a angajatorului, iar în lipsa acestei solicitări, sau a refuzului locului de 

muncă oferit, angajatorul poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante. 

         Art.135. Persoanele concediate pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului 

beneficiază de dreptul la un preaviz de 15 zile lucrătoare şi care va fi notificat de urgenţă 

salariatului după înregistrarea acestuia în registrul general de intrări-ieşiri a 

documentelor. 

         Art.136.1. Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să 

conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute de Codul Muncii, şi anume: 

     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 prioritate,  numai în cazul concedierilor 

colective; 

         Art.136.2.Decizia produce efecte de la data comunicării ei salariatului. 

         Art.137.1. Prin notificarea intenţiei de concediere colectivă înregistrată în registrul 

general de intrări-ieşiri al documentelor, se va prevedea ordinea prioritară în care se va 

face concedierea vizând: 

- salariaţii care cumulează 2 sau mai multe funcţii şi cei  care cumulează pensia 

cu salariul; 

- salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea  unităţii; 

 

- salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea  lor; 



 32 

         137.2. Această ordine prioritară va stabili, luând în considerare şi următoarele 

criterii minimale: 

- dacă măsura ar putea afecta 2 soţi ce lucrează în aceeaşi unitate, se concediază 

soţul cu venitul cel mai mic; 

- măsura să afecteze mai întâi persoanele  ce nu au copii în întreţinere; 

- măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, 

pe bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, pe întreţinătorii unici 

de familie, precum ăi pe salariaţii, bărbaţi sau femei care mai au cel puţin 3 ani 

până la pensionare la cererea lor. 

         Art.138. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale sunt realizate de către 

tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, sau, după 

caz, sediul. 

 

        Secţiunea a 6-a. Demisia  
 

Art.139.1.Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a voinţei 

unilaterale a salariatului prin demisie-notificarea scrisă prin care salariatul comunică 

angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de 

preaviz. 

Art.139.2. Angajatorul are obligaţia de a înregistra demisia, formulată în scris de 

către salariat în Registrul general de intrări-ieşiri a documentelor, în momentul 

comunicării acesteia de către salariat. 

         Art.140.Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului 

acordat în condiţiile legii sau la data renunţării totale sau parţiale de către angajator la 

termenul respectiv, de la data menţionată în actul ce constată denunţarea unilaterală a 

contractului individual de muncă din partea salariatului. 

         Art.141.1. În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligaţii asumate 

prin contractul individual de muncă, salariatul poate demisiona fără preaviz, contractul 

fiind denunţat unilateral de la data stipulată în cuprinsul demisiei. 

         Art.141.2. Dovada neîndeplinirii acestor obligaţii se va face prin orice mijloc de 

probă, în faţa instanţei judecătoreşti competente. 

 

 

         Cap.VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată 

 

         Art.142. Contractul individual de muncă  pe durată determinată se poate încheia 

numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie, durată care 

diferă în funcţie de încadrarea în cazurile expres şi limitativ prevăzute la art.83 din Codul 

Muncii : 

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu 

excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă; 

b) creşterea temporară a 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; 
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e) angajarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 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 

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, programe. 

         Art.143. Contractul individual de muncă  pe durată determinată poate fi încheiat pe 

maxim 36 luni. 

         Art.144. Perioada de probă la care va fi supus angajatul cu  contractul individual de 

muncă pe durată determinată nu va depăşi: 

- 5 zile lucrătoare pentru o durată a   contractul individual de muncă mai mică de 3 

luni; 

- 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă  între  3 luni şi 

6 luni; 

- 30 zile lucrătoare pentru o durată a  contractul individual de muncă mai mare  de 

6 luni; 

- 45 zile lucrătoare  în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o 

durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni; 

         Art.145. Angajatorul este obligat să informeze printr-un anunţ afişat la sediul său, 

salariaţii angajaţi prin contractul individual de muncă pe durată determinată despre 

locurile de muncă vacante, corespunzător pregătirii lor profesionale, la momentul 

vacantării acestora şi să le asigure accesul în condiţii egale cu salariaţii angajaţi cu 

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

         Art.146. În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă  pe durată 

determinată angajatorul are aceleaşi obligaţii anterioare, concomitente şi ulterioare 

încheierii lui, prevăzute de lege pentru contractul individual de muncă  pe durată 

nedeterminată şi reglementate expres în prezentul Regulamentul Intern. 

 

         Titlul X. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor  individuale  

ale salariaţilor 

 

Art.147.1. În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice 

salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului Intern, 

în scris cu precizarea expresă a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale 

care consideră salariatul că sunt astfel încălcate. 

 Art.147.2. Angajatorul desemnează o persoană care să formuleze răspunsuri la 

cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor în legătură cu modul de derulare al 

raportului de muncă între angajator şi angajat cu respectarea prevederilor Regulamentului 

Intern de către angajaţi  care vor fi comunicate acestora personal sau prin poştă. 

Art.148.1. Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de 

intrări – ieşiri al societăţii şi va fi soluţionată de către persoana împuternicită special de 

către angajator, în conformitate cu atribuţiile stabilite în fişa postului, sau precizate în 

cuprinsul contractului individual de muncă  . 
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Art.148.2. Sesizarea va fi soluţionată şi răspunsul va fi redactat în termen de 

maxim 5 zile, după cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă aprecierea corectă a 

stării de fapt şi va purta viza conducerii societăţii. 

Art.148.3. După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări ieşiri, 

acesta  va fi comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaţia de îndată, în 

următoarele modalităţi: 

- personal, sub semnătura de primire, cu specificarea datei primirii; 

- prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal 

răspunsul în termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire; 

Art.149. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de 

competenţa instanţelor judecătoreşti – tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi 

are domiciliul, reşedinţa, sau după caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile  de la data 

comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate cu 

respectarea prevederilor legale. 

 

         TITLUL XI - Reguli privind protecţia maternităţii la locul de muncă 

 

         Art.150. În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide 

şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri 

privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora conform prevederilor 

legale. 

         Art.151.Salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a 

beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor 

fiziologice astfel: 

 a) salariata gravida va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de 

graviditate, va depune în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei – 

document medical, completat de medic, însoţită de o cerere care conţine infirmaţii 

referitoare la starea de maternitate şi solicitarea de a i se aplica măsurile de protecţie 

prevăzute de ordonanţă; documentul medical va conţine constatarea stării fiziologice de 

sănătate, data prezumtivă a naşterii, recomandări privind capacitatea de muncă a acesteia 

pe timp de zi/noapte, precum şi în condiţii de muncă insalubre sau greu de suportat; 

 b) salariata lăuză, care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie 

respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau după caz a 63 de  zile ale 

concediului de lăuzie,  va solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute 

de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist, 

dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut; 

 c) salariata care alăptează, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de 

lăuzie,  va anunţa angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al 

perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de 

familie/medicul specialist în acest sens care va cuprinde şi recomandări cu privire la 

capacitatea de muncă a acesteia; 
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         Art.152. Salariatele prevăzute la art.151 lit. a, b, c,  din prezentul regulament au 

următoarele obligaţii: 

a) salariata mamă are obligaţia să efectueze, în cadrul concediului pentru sarcină şi 

lăuzie, concediul postnatal de 42 de zile, după naştere, sau după caz 63 de zile ale 

concediului de lăuzie; 

b) salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează au  obligaţia de a se 

prezenta la medicul de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document 

medical care să le ateste starea, care va fi prezentat în copie angajatorului, în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data eliberării 

  Art.153. Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de 

expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 

1 din OUG 96/2003, angajatorul este obligat să evalueze anual şi să întocmească rapoarte 

de evaluare, cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire la natura, gradul şi 

durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru sănătatea şi 

securitatea angajatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi pentru a stabili 

măsurile care trebuie luate; 

         Art.154.1 Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor 

salariaţilor; 

         Art.154.2 Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării 

privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra 

drepturilor care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă prin informarea privind 

protecţia maternităţii la locul de muncă (conform modelului din Normele Metodologice) 

în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare; 

         Art.155. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat 

în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 151 lit. a, b, 

c,  din prezentul regulament, acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina 

muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară 

activitatea. 

         Art. 156. Angajatorului îi revin următoarele obligaţii: 

a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 151 lit. a, b, c,  din prezentul 

regulament  la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea, în situaţia în care 

rezultatele evaluării evidenţiază astfel de riscuri; 

b) să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării 

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

c) să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va 

anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări 

a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă; 

d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute la art. 151 lit. a, b, c,  din 

prezentul regulament  care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în 

poziţia aşezat,  astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi 

amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare, la 

recomandarea medicului de medicina muncii; 
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e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, constând în 

ore libere plătite salariatei, în cazul în care investigaţiile medicale se pot efectua numai în 

timpul programului de lucru; 

f) să acorde salariatelor care alăptează pauze de alăptare de câte o oră fiecare, în 

timpul programului de lucru/ să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore zilnic, fără 

diminuarea drepturilor salariale; 

g) să  transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar, 

salariatele prevăzute la art.151 care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter 

insalubru sau greu de suportat; 

         Art.157. Pentru salariatele prevăzute la art. 151 lit. a, b, c,  din prezentul 

regulament care desfăşoară activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate 

ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul trebuie să modifice în mod 

corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, să  repartizeze la alt loc de muncă, 

conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu 

menţinerea veniturilor salariale. 

         Art.157.1. În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu 

poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 156, salariatele prevăzute la art. 151 lit. 

a, b, c,  din prezentul regulament au dreptul la concediu de risc maternal, numai dacă 

solicitarea este însoţită de documentul medical,astfel: 

a) integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii 

copilului, respectiv datei intrării în concediul de maternitate; 

 b) integral sau fracţionat după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi dacă 

este cazul, până la data intrării în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 

2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;   

c) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata 

care nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate; 

 

         Art.157.2.Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, 

pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie 

sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate 

fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

 

        Art.158.1. Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la 

indemnizaţie de risc maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

 

       Art.158.2.Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) este egal cu 75 % din 

media veniturilor lunare realizate în cele 10 luni anterioare primei zile înscrisă în 

certificatul medical,  pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurări sociale de stat şi 

se achită la lichidarea drepturilor salariale, pentru numărul de zile lucrătoare din durata 

calendaristică a concediului de risc maternal; 
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 Titlul XII – Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale 

 

 Criteriile de evaluare a performantelor individuale au fost stabilite de conducerea 

spitalului si in functie de acestea se face evaluarea performantelor profesionale. 

 Performantele profesionale individuale ale personalului sunt evaluate prin 

acordarea calificativelor notate de la 1 la 5 pentru fiecare componenta a criteriilor de 

evaluare si anume : 

1. Rezultatele obtinute cu o pondere de 55% 

a. gradul de realizare a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului 

b. promptitudine si operativitate 

c. calitatea lucrarilor executate si activitatilor desfasurate 

2. Asumarea responsabilitatii cu o pondere de 20% 

a. receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivi- 

          tate, disciplina 

b. intensitatea implicarii in realizarea atributiilor de serviciu 

3. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate, cu o pondere  de 

15% 

a. executarea de lucrari complexe, propuneri de solutii noi, schimbari, 

motivarea acestora si evaluarea consecintelor 

b. activitatea de rutina 

4. Capacitatea relationala si disciplina muncii cu o pondere de 10% 

a. capacitatea de a evita stari conflictuale, capacitatea de dialog, respectarea 

regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte 

b. adaptarea la situatii neprevazute, prezenta de spirit, spontaneitatea 

Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale dupa cum  

urmeaza : 

a. Intre 1,00 – 2,00 – nesatisfacator 

b. Intre 2,01 – 3,50 – satisfacator 

c. Intre 3,51 – 4,50 – bine 

d. Intre 4,51 – 5,00 – foarte bine 

 

Titlul XIII – Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea 

   bazata pe criteriul de sex 

 

Art.159. Angajatii au dreptul ca, in cazul in care se considera discrimnati pe baza  

criteriului de sex, sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau impotriva lui, daca 

acesta este direct implicat si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale din unitate pentru 

rezolvarea situatiei la locul de munca. 

 In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul 

angajatorului prin mediere, persoana angajata care prezinta elemente de fapt ce conduc la 

prezumtia existentei unei discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex in 

domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atit sa sesizeze  

institutia competenta, cit si sa introduca cerere catre instanta judecatoreasca competenta 

in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, respectiv la 

sectia/completul pentru conflicte de munca si drepturi de asigurari sociale din cadrul 



 38 

tribunalului sau, dupa caz, instanta de contencios administrativ, dar nu mai tirziu de 3 ani 

de la data savirsirii faptei. 

 Art.160. Persoana care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumtia existentei 

unei discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex, in alte domenii decit cel 

al muncii, are dreptul sa se adreseze institutiei competente, potrivit dreptului comun si sa 

solicite despagubiri materiale si/sau morale, precum si/sau inlaturarea consecintelor 

faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savirsit. 

 Cererile persoanelor care se considera discriminate pe baza  criteriului de sex, 

adresate instantelor judecatoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru. 

 Orice sesizare sau reclamatie a faptelor de discriminare pe criteriul de sex poate fi 

formulata si dupa incetarea relatiilor in cadrul carora se sustine ca a aparut discriminarea, 

in termenul si in conditiile prevazute de reglementarile legale in materie. 

 Art.161. Instanta judecatoreasca competenta sesizata cu un litigiu, in vederea 

aplicarii prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, sa dispuna ca persoanele 

responsabile sa puna capat situatiei discriminatorii intr-un termen pe care il stabileste. 

 Art.162. Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente definite drept 

hartuire sexuala, conducerea unitatii aplica urmatoarele masuri : 

- Angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati, comitind actiuni  

de hartuire sexuala si discriminare vor fi sanctionati conform Codului Muncii si anume : 

a) avertisment scris 

b) suspendarea contractului individual de  munca pentru o perioada ce nu poate  

depasi 10 zile lucratoare 

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care 

s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile 

d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% 

e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe 

o perioaeda de 1-3 luni cu 5-10% 

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca 

- Sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii  

sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor 

regulamentare pentru prevenirea oricarui act de hartuire sexuala 

- Sa aplice dupa sesizare sanctiunile disciplinare impotriva oricarei manifestari  

de  hartuire sexuala la locul de munca. 

 

        Titlul  XIV- Dispozitii finale. 
         Art.163.Este interzisa publicitatea oricarui medicament pentru care nu exista o 

autorizatie de punere pe piata. 

         Art.164.Toate materialele promotionale ale unui produs  destinate profesionistilor 

din sectorul sanitar trebuie sa fie in concordanta cu rezumatul caracteristicilor produsului 

aprobat de Agentia Nationala a Medicamentului si insotite de catre aceasta. 

         Art.165.Publicitatea unui medicament trebuie sa incurajeze folosirea rationala a 

produsului, prezentindu-l in mod obiectiv, fara a-i exagera calitatile si fara sa induca in 

eroare. Publicitatea trebuie sa fie onesta,adevarata si corecta. Publicitatea trebuie sa evite 

orice sustinere sau reprezentare in masura sa induca in eroare consumatorul,chiar si prin  

omisiune, ambiguitate sau exagerare. 
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         Art.166.Publicitatea destinata profesionistilor din sectorul sanitar poate fi facuta 

atat pentru medicamentele fara prescriptie medicala,cit si cele cu prescriptie medicala. 

         Art.167.In cadrul spitalului  va exista un spatiu destinat publicitatii pentru  

medicamente si el va fi prestabilit de catre conducerea spitalului. 

         Art.168.Intilnirile dintre reprezentantii firmelor de medicamente si medicii  

specialisti se vor desfasura dupa un program organizat si aprobat de catre conducerea 

spitalului. 

         Art.169.Continutul materialului publicitar trebuie notificat de catre conducerea 

Spitalului. 

         Art.170.Oferirea de mostre de catre firmele de medicamente pentru medicii  

specialisti din spital trebuie sa se desfasoare dupa un program aprobat de conducerea 

spitalului. 

         Art.171.In intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o  

conduita civilizata, politicoasa, neomitind formulele si saluturile de politete, atit fata de 

pacienti cit si fata de insotitorii si vizitatorii acestora. Toti salariatii spitalului precum si 

personalul ce deserveste paza si curatenia vor actiona intr-un climat de liniste care sa 

asigure conform psihic pacientilor, evitind pe cit posibil,orice disconfort fonic (prin ton 

ridicat, zgomote ale utilajelor si dispozitivelor cu care isi desfasoara activitatea) cu 

preponderenta in perioadele destinate odihnei pacientilor. Atit medicii cit si personalul cu 

pregatire medie si auxiliar, se vor comporta cu pacientii si apartinatorii acestora intr-o 

maniera care sa excluda orice posibilitate de interpretare din partea acestora ca se doreste 

sau se urmareste o remumerare a actului medical si de ingrijire, alta decit cea prevazuta 

de actele normative in vigoare, respective decit salariul obtinut pe statul de plata. 

         Art.172.Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru 

toti angajatii spitalului. 

         Art.173.Regulamentul intern poate fi modificat sau completat ori de cite ori 

necesitatile legale de organizare, functionare si disciplina muncii in unitate le cer. 

         Art.174.Regulamentul intern va fi prelucrat cu toti angajatii, pe sectii si 

compartimentele incheindu-se proces verbal sub semnatura de luare la cunostinta. 

         Art.175.Pentru personalul incadrat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului 

intern prelucrarea se face de seful sectiei (compartimentului in care acesta se angajeaza, 

confirmarea anexindu-se la contractul de munca). 

 Art.176.Programul de vizita se va stabili de catre conducerea spitalului si se va 

organiza in doua zile lucratoare ale saptaminii, cate 2 ore iar accesul acestora va fi permis 

numai in grupuri de cite 2 persoane la fiecare pacient. Insotitorii pacientilor vor prelua o 

parte din atributiile personalului mediu sanitar (infirmiere). 

         Art.177.Prezentul regulament intern se completeaza in mod corespunzator cu legea 

drepturilor pacientilor - Legea nr.46/2003,  codul de deontologie medicala, Legea 

nr.95/2006 – privind reforma in domeniul sanitar, Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, 

Ordin 144/2008-privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului 

Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate, precum si orice alte reglementari in 

domeniu.  
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