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CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 

 Art.l. Regulamentul de ordine interioara, se aplică tuturor salariatilor indiferent 
de durata contractului individual de munca, persoanelor care isi desfasoara activitatea 
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pe baza de contract de colaborare sau prestari de servicii in baza unor conventii civile, 
elevilor, studentilor aflati in practica in cadrul societatii. 
 Art.2. In perioada detasarii sau delegarii la alte unitati, personalul prevazut la 
art.1 are obligatia sa respecte prevederile cuprinse in prezentul regulament, 
reglementarile proprii ale unitatilor respective si legislatia in vigoare. 
 Art.3. Prin aplicarea prezentului regulament, salariatii societatii au obligatia sa 
dovedeasca profesionalism, cinste, ordine si disciplina, sa-si asigure exercitarea 
corecta a atributiilor stabilite, in  concordanta cu Regulamentul de Organizare si 
Functionare si cu Contractul Colectiv de Munca. 
 Art.4. Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne 
de serviciu privind organizarea si disciplina muncii, emise de directorul general al 
societatii. 
 

 
CAPITOLUL II 

DREPTURILE  SI  OBLIGATIILE  ANGAJATORULUI  
 SI  ALE SALARIATILOR 

 
Art.5. Drepturile angajatorului: 

 1. sa stabileasca organizarea şi functionarea  unitatii prin elaborarea structurii 
organizatorice si a Regulamentului de Organizare şi Functionare; 
 2. sa repartizeze salariatii societatii pe locuri de munca in functie de pregatirea 
profesionala si experienta in domeniu; 
 3. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditiile 
legii, prin fisa postului; 
 4. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii 
lor; 
 5. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
 6. sa constate savarşirea unor abateri disciplinare si sa aplice sanctiunile 
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil şi prezentului 
regulament intern ; 
 7. sa stabileasca obiective de performanta individuala si criterii de evaluare a 
realizarii acestora. 
 Art.6. Obligatiile angajatorului : 
 1.a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor 
care privesc desfaşurarea relatiilor de munca; 
 b) in cazul casierilor incasatori de teren plata salariului se va face in functie de 
nivelul incasarilor lunare, astfel: 
 - minim 20% din valoarea creantelor restante; 
 - 100% din valoarea facturilor curente. 

Salarizarea se va face diferentiat, astfel: 
  - coeficientul de incasare realizat peste 80% duce la cresterea cu acelasi 
procent a salariului; 
  - coeficientul de incasare realizat sub 80% duce la scaderea salariului 
proportional, pana la minimul prevazut de lege – 33%.   
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 2. sa asigure permanent conditiile tehnice şi organizatorice avute in vedere la 
elaborarea normelor de munca si condiţiile corespunzătoare de muncă, la propunerea 
responsabilului SSM si SU; 
 3. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul 
colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de muncă; 
 4. sa comunice semestrial salariatilor situatia economica si financiara a 
societatii, dupa raportarea situatiilor financiare la institutiile abilitate ale statului; 
 5. sa se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor in 
privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 
 6. sa platească toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa, precum si sa 
retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, în conditiile legii; 
 7. sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze 
inregistrarile prevazute de lege; 
 8. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a 
solicitantului, in termenul prevazut de lege; 
 9. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor; 
  

 Art.7. Drepturile salariatilor : 
 1. sa fie sa fie salarizat in raport cu calitatea si cantitatea muncii depuse; 
 2. sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de securitate si sanatate 
in munca, de asistenta tehnica, documentatie, instructaje si orice alte masuri 
organizatorice; 
 3.a)  sa beneficieze de repaos zilnic şi saptamanal si zilele libere stabilite prin 
lege: 
- 1 si 2 ianuarie; 
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui; 
- Prima si a doua zi de Pasti; 
- 1 mai; 
- 1 iunie; 
- prima si a doua zi de Rusalii; 
- Adormirea Maicii Domnului; 
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul României; 
- 1 decembrie; 
- Prima si a doua zi de Craciun; 
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de 
cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand 
acestora; 
b) Sa beneficieze de concediu platit pentru evenimente familiale deosebite: 
-  casatoria salariatului- 5 zile; 
-  nasterea sau casatoria unui copil- 3 zile; 
-  decesul rudelor de gradul I si gradul II ale salariatului- 3 zile; 
          4. sa beneficieze de concediu de odihna anual; 
 5. sa beneficieze de  egalitate de sanse si de tratament; 
 6. sa fie tratat cu demnitate în munca; 
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 7. sa aiba acces la  formarea profesionala; 
 8. sa poata lua parte, prin Comisia Paritara, la determinarea si ameliorarea 
conditiilor de munca şi a mediului de munca; 
 9. sa beneficieze de prevederile legale privind concedierile colective, in functie 
de posibilitatile financiare ale societatii; 
 10. sa poată constitui sau sa poata adera la un sindicat; 
 11. sa fie informat corect si in timp util asupra tuturor masurilor luate de 
conducerea executiva a societatii care pot influenta in orice mod relatiile de munca; 
 12. sa sesizeze si sa reclame nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul 
colectiv de munca si prin prezentul regulament intern si sa pretinda sefilor ierarhici 
respectarea lor. 
  

Art.8. Obligaţiile salariaţilor : 
 1. sa realizeze normele de munca sau, dupa caz, sa indeplinesca intocmai si la 
timp atributiile de serviciu ce le revin in conformitate cu fisa postului, deciziilor 
directorului general si a prevederilor legislative in vigoare ; 
 2. sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii activitatii si 
prestigiului societatii;  
 3. sa respecte prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, în contractul 
colectiv de muncă, precum şi în contractul individual de muncă; 
 4. sa se prezinte la serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii 
a sarcinilor ce le revin, sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca, conform 
sarcinilor ce ii revin prin fisa postului, obligatoriu sa poarte echipamentul de lucru si 
de protectie repartizat si sa respecte normele de SSM si SU; Casierii incasatori au 
obligatia de a purta, la vedere, in timpul programului de lucru, ecusonul cu datele de 
identificare ale societatii si personale; ecusonul va fi vizat de societate. 
 5. sa se conformeze dispozitiilor date de sefii carora le sunt subordonati direct, 
in conformitate cu fisa postului, contractul individual de munca si regulamentul intern; 
 6. sa raspunda, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia 
pe care o detin, precum si atributiilor ce le sunt delegate, prin deciziile directorului 
general; 
 7. sa anunte, personal sau prin alta persoana, conducerea societatii, situatia in 
care, din motive obiective ori din cauza imbolnavirii absenteaza de la serviciu, in 
cursul zilei in care are loc absenta, sau in cel mult 24 de ore; 
 8. sa nu introduca, sa nu distribuie si sa nu consume bauturi alcoolice sau 
substante haluciogene in cadrul societatii si in timpul programului de lucru, fiind 
obligat sa se supuna verificarii cu alcooltestul, dispus de seful ierarhic; 
 9. sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa manifeste corectitudine 
in relatiile cu colegii de serviciu; 

10. sa fumeze numai in locurile special amenajate; 
11. sa nu utilizeze timpul de lucru, utilajele, echipamentele si resursele 

materiale si umane  in scopuri personale; 
12. sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile 

prezentului regulament savarsita de alti salariati sau beneficiari ai serviciului de 
salubritate; 
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13. sa participe la pregatirea profesionala, fie in cadrul societatii, fie urmand 
cursuri de perfectionare organizate in acest scop, conform programului anual de 
pregatire profesioanala; 

14. sa respecte masurile de  prevenire si stingere a incendiilor sau a oricaror 
altor situatii care ar putea sa aduca prejudicii patrimoniului, vietii si integritatii 
corporale a persoanelor din incinta; 

15. sa respecte regulile de acces in societate, sa ia masuri de indepartare a 
oricaror persoane, daca prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau 
functionarea normala a activitatii unitatii; 

16. sa pastreze secretul de serviciu si confidentialitatea, in legatura cu faptele, 
informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de 
serviciu; 

17. sa cunoasca continutul actelor normative, reglementarilor si al oricaror altor 
dispozitii cu caracter normativ in legatura cu atributiile si sarcinile de serviciu, 
referitoare la activitatea defasurata, conformandu-se acestora intocmai; 

18. sa respecte intocmai prevederile legale privind circuitul legal al 
documentelor din cadrul societatii, conform procedurilor elaborate la nivelul societatii;  

19. sa nu pretinda si sa nu primeasca de la colegii de munca subalterni,  
superiori  sau persoane straine, avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor sale 
de serviciu sau pentru  favorizarea unor servicii; 

20. 1) sa sesizeze conducerea executiva a societatii, sa intervina responsabil in 
cazul unor avarii sau accidente tehnice sau umane, conform planului intocmit de 
responsabilul SU; 

2) sa se prezinte din propria initiativa la sediul societatii pentru a participa la 
salvarea si refacerea patrimoniului ; 

 21. sa respecte in totalitate prevederile cuprinse in prezentul regulament intern, 
in contractul colectiv de munca, precum si in contractul individual de munca. 

22. sa utilizeze eficient resursele materiale si financiare si in scopul realizarii 
obiectivelor societatii comerciale; 

23. se interzice desfasurarea activitatilor concurentiale cu scopul activitatii 
societatii.  

 
CAPITOLUL III 

REGULI  PRIVIND  RESPECTAREA  PRINCIPIULUI 
NEDISCRIMINARII  SI  AL  INLATURARII  ORICAREI  FORME  DE 

INCALCARE  A DEMNITATII 
 
 Art.9.  In cazul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de 
tratament fata de toti salariatii. 
 Art.10. Se interzice orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, 
bazata pe criterii de sex, orientare sexuala,  varsta, apartenenta naţionala, rasa, culoare, 
etnie, religie, optiune politica, origine sociala, dizabilitati, situatie sau responsabilitate 
familiala, apartenenta ori activitate sindicala. 
 Art.11. Constituie discriminare directa actele sau faptele de excludere, 
deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiata pe unul sau mai multe criterii de la 
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art.10 care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea  
recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. 
 Art.12. Orice salariat care presteaza munca beneficiaza de conditii de munca, 
echipament de protectie si salarizare fara nici o discriminare. 
 Art.13.  Se interzice solicitarea de alte informatii in afara celor privitoare la 
pregatirea profesionala, aptitudinile necesare si capacitatea de a ocupa postul 
respectiv. 
 Art.14. La angajarea unei persoane se pot cere informatii despre aceasta de la 
fostii angajatori numai cu privire la functiile indeplinite si la durata angajarii si numai 
cu incunostiintarea prealabila a persoanei în cauza. 
 
 

CAPITOLUL IV 
PROCEDURA  DE  SOLUTIONARE  A  CERERILOR 

SAU  RECLAMATIILOR  INDIVIDUALE 
ALE  SALARIATILOR 

 
 Art.15. Cererile individuale ale salariatilor, de orice natura, se vizeaza de sefii 
ierarhic superiori solicitantului si apoi se depun la registratura societatii pentru a 
obtine rezolutia directorului general. 
 Art.16. Reclamatiile individuale ale salariatilor care privesc nerespectarea 
prevederilor  Contractului colectiv de munca, contractului individual de munca sau 
alte aspecte care pot apare în cadrul relatiilor de munca, se adreseaza sefului ierarhic 
superior al reclamantului care decide asupra solutionarii reclamatiei. In cazul în care 
respectiva reclamatie ii depaseste competenta, seful reclamantului o transmite pe cale 
ierarhica. 
 Art.17. Reclamatiile individuale ale salariatilor care privesc relatiile cu sefii 
ierarhici se adreseaza sefilor ierarhic superiori persoanei reclamate. 
 Art.18.  Reclamatiile scrise ale salariatilor, cu rezolutia celui care a stabilit 
modul de solutionare se depune la registratura unitatii pentru a fi supervizata de 
conducatorul societatii. 
 Art.19. In cazul în care salariatul este nemultumit de rezolutia primita pe cerere 
sau de modul de solutionare a reclamatiei se poate adresa organizatiei de sindicat 
pentru a i se sustine cauza sau Consiliului de administratie. Dupa stabilirea rezolutiei, 
salariatul va semna si data luarea la cunostinta la registratura societatii.  

Art.20. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în prezentul regulamentul 
intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 
de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării 
formulate de salariat. 
 

CAPITOLUL V 
REGULI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA 

 IN MUNCĂ IN CADRUL SOCIETATII 
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 Art.21. Activitatea de securitate si sanatate în muncă se organizeaza conform 
Legii  nr.319/2006  a sanatatii si securitatii in munca, cu respectarea Instructiunilor 
proprii de sanatate si securitate in munca pe domenii de activitate. 

Art.22.(1) Angajatorul  are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru 
protejarea vietii si sanatatii salariatilor in toate aspectele legate de munca. 

   (2) Stabilirea, de catre angajator, de sarcini şi obligatii in domeniul 
securitatii muncii nu afecteaza principiul responsabilitatii angajatului. 

   (3) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa 
determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariati. 

Art.23. Angajatorul va implementa masurile de asigurare a securitatii si 
sanatatii angajatilor tinand seama de urmatoarele principii generale de prevenire: 

1. evitarea riscurilor; 
 2. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
 3. combaterea riscurilor la sursa; 
 4. adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea 

locurilor de munca şi alegerea echipamentelor si metodelor de munca şi de protectie, 
in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum şi 
a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii; 

 5. luarea in considerare a evolutiei tehnicii; 
 6. inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu 

ceea ce este mai putin periculos; 
 7. planificarea prevenirii; 
 8. adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile 

de protectie  individuala; 
 9. aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzătoare. 
Art.24. Angajatorul asigura, prin personalul din subordine, un sistem unitar de 

instruire permanenta a personalului: 
                   1. Instructajul introductiv general este efectuat de catre responsabilul cu 
sanatatea şi securitatea in munca personalului nou angajat în societate, celor detasati, 
personalului aflat in societate in perioada de proba, elevilor si studentilor aflati in 
practica. 

 2. Instructajul la locul de munca se efectueaza de catre conducatorul 
direct al locului de munca aceloraşi categorii de personal enumerate la pct.1, fiind 
vizate toate activitatile pe care urmeaza sa le efectueze persoana instruita. 

 3. Instructajul periodic este efectuat intregului personal dupa cum 
urmeaza: 

a) lunar – pentru soferi, muncitori calificati, necalificati, alte categorii de  
personal ; 

b) semestrial – pentru personalul tehnic care desfăşoară activitatea de  
indrumare în cadrul sectoarelor de producţie şi întreţinere 

c) anual – pentru personalul tehnico—administrativ care isi desfaşoara  
activitatea în cadrul compartimentelor funcţionale. 

4. Instructajul suplimentar efectuat in urmatoarele cazuri: 
a) cand un angajat a lipsit peste 30 de zile lucratoare consecutive; 
b) cand s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat ori modificat  
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echipamentele tehnice; 
c) cand se modifica normele de protectia muncii sau instructiunile proprii 

de  
securitate; 

d) la reluarea activitatii dupa accidente de munca; 
e) la executia unor lucrari speciale cu caracter nepermanent. 

Art.25.In vederea mentinerii unei stari de sanatate corespunzatoare a 
personalului, angajatorul  organizează evaluarea starii de sanatate printr-un sistem 
unitar de examene medicale. 
                   1.Examenul medical la angajarea in munca care se efectueaza obligatoriu 
pentru: 

a) persoanele ce urmează a fi angajate; 
b) persoanele care isi reiau activitatea la locuri de munca cu factori  

nocivi  
după o întrerupere mai mare de 6 luni; 

c) persoanele care isi reiau activitatea la locurile de munca cu conditii  
normale dupa o intrerupere mai mare de 12 luni; 

d) persoanele transferate sau detasate la alte locuri de munca; 
e) ucenicii, elevii, studentii ce urmeaza a fi instruiti pe meserii si 

profesii; 
f) angajatii care isi schimba meseria sau profesia. 

                     2. Controlul medical de adaptare şi controlul medical periodic se 
efectueaza obligatoriu  tuturor angajatilor in munca. Periodicitatea  acestor controale 
se va face in functie de normele Ministerului Sanatatii sau la propunerea medicului de 
medicina muncii. 
  3. Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza la reinceperea 
activitatii dupa o perioada de întrerupere de minim 90 de zile pentru motive medicale 
sau de 6 luni pentru orice alte motive. 
  4. Angajatii pot consulta in orice moment medicul de medicina muncii 
din societate pentru simptome pe care le atribuie conditiilor de munca şi activitatii 
desfasurate. 
  5. Angajatii sunt obligati sa se prezinte la toate controalele medicale pe 
care sunt solicitati  de responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca sau de 
medicul de societate, sa le efectueze.  
  6. In urma acestor controale şi examinari medicale, medicul de medicina 
muncii are obligatia de a concluziona asupra aptitudinilor sau inaptitudinii  în munca. 
Medicul de medicina muncii poate propune schimbarea locului de munca pentru un 
angajat, propunere care va fi insusita si pusa in practica de angajator. 
  7. In cazul accidentelor de munca, in comisia de ancheta a cazului in 
speta, va fi inclus şi liderul de sindicat din sectorul respectiv. 
 Art.26. Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispoziţiile legii 
speciale, ale contractului colectiv de muncă aplicabil, ale reglementarilor interne 
emise de conducerea societatii (decizii, note de serviciu, etc). 
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CAPITOLUL VI 

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE 
 

Art.27. Durata normală a timpului de muncă este stabilită prin contractul 
colectiv de muncă. 
 Pentru compartimentele functionale din cadrul societatii, programul de lucru 
incepe la ora 7,30 si se sfarseste la ora 16,00, de luni pana joi, iar vineri incepe la ora 
7,30 si se sfarseste la ora 13,30. 
 Art.28. (1) La locurile de munca unde, datorita specificului activitatii, nu exista 
posibilitatea incadrarii in durata normala a timpului de lucru se stabilesc urmatoarele 
forme specifice de organizare a timpului de lucru:  
 a) sectia salubritate:  

1. sector colectare deseuri menajere: 
-program de lucru de 8 ore/zi (7,00-15,00)  

2. sector maturat stradal 
- program de lucru de 8 ore/zi (7,00-15,00)  

 b) birou administrativ-numai agentii de paza  
        -program de lucru 8 ore/zi(12/24)-tura continua 

c) birou-financiar contabil: 
                             -casierii incasatori de teren: program de lucru de 8 ore/zi, astfel: 
    - pentru perioada de iarna: 8,00-13,00 si 15,00-18,00 
               (incepand cu luna noiembrie) 
    - pentru perioada de vara: 8,00-13,00 si 16,00-19,00 
                (incepand cu luna aprilie)  

            -centrele de incasare: luni-vineri: 8,00---16,00 
 

 (2) Programul de lucru poate fi adaptat în funcţie de necesităţile societăţii 
diferentiat pe sectoarele de activitate. 
 (3) Evidenta timpului de munca efectuat de salariati se tine pe baza condicii de 
prezenta, salariatii fiind obligati sa semneze condica de prezenta la venire si la plecare; 
 (4) Pentru salariatii care desfasoara activitatea in afara sediului societatii, 
condica de prezenta sta la conducatorul punctului de lucru sau inlocuitorul acestuia 
stabilit prin fisa postului. Pentru salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul 
societatii, condica de prezenta se depune spre semnare la ora 15,00 si se ridica la ora 
7,45. 
 (5) In vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie 
sa se regaseasca si in pontaje; responsabilitatea intocmirii acestuia cade in sarcina 
persoanei desemnate de conducerea unitatii in acest scop, in baza atributiilor stabilite 
prin fisa postului. 

Art.29. Salariatii beneficiază de o pauză de masă de 30 de minute inclusa in 
orele de program; 
 Art.30. Timpul de lucru incepe si se sfirseste la locul de munca în echipament 
de lucru. 
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 Art.31. Directorul General poate hotări prestarea muncii peste durata zilnica 
normala, inclusiv sambata si duminica, specificandu-se modul de compensare, 
conform contractului colectiv de munca aplicabil, în urmatoarele cazuri: 
 1.Pentru preintampinarea sau inlaturarea efectelor calamitatilor sau fenomenelor 
naturale sau a altor cazuri de forta majora; 
 2.La aparitia unor situatii care pun in pericol sanatatea sau viata unor persoane; 
 3.Pentru inlaturarea efectelor unor situaţii neprevazute care ar putea afecta 
functionarea normala a aprovizionarii cu apa, energie electrica, energie termica, gaze 
naturale etc; 
 4.Pentru repararea utilajelor  care, prin nefunctionare, pot provoca incetarea 
lucrului pentru alte persoane, pot afecta mediul ambiant, precum si pentru pregatirea 
reluarii procesului de productie; 
 5.Pentru prevenirea sau inlaturarea unor situatii care ar duce la distrugerea sau 
degradarea bunurilor materiale din patrimoniul societatii; 
 6.Pentru evitarea riscului de faliment al societatii; 
 7.In situatiile mentionate în aliniatele 1-6 prezenta la lucru peste program este 
obligatorie pentru toti salariatii solicitati. 
 Art.32. In alte situatii decat cele mentionate la art.31 munca suplimentara se 
plateste sau se compenseaza cu timp liber corespunzator conform prevederilor 
contractului colectiv de munca si codului muncii. 
 Art.33. Concediul de odihna, zilele libere platite, concediul fara plata se acorda 
conform prevederilor contractului colectiv de munca, solicitarea acordarii acestora 
facandu-se pe formularul tipizat, evidenta tinându-se pe sistem electronic de catre 
persoana desemnata sa faca salarizarea si scriptic de catre inspectorul de resurse 
umane si seful direct. 
 Art.34. Actele care justifica absenta de la program sunt: 
 1. Certificatul medical pentru incapacitate temporara de muncă; 
 2. Situatia personalului privind optimizarea timpului de lucru. 
 3. Citatiile in fata organelor de jurisdictie şi cercetare penala; 
 4. Adeverinte eliberate de organele militare; 
 5. Alte acte de stare civila recunoscute de societate; 
 6. In cazul în care salariatii lipsesc de la lucru din motive de incapacitate 
temporara de lucru, la avizarea concediilor medicale trebuie sa existe atat dovada cat 
si certitudinea asupra actului medical. In acest scop, beneficiarul concediului medical 
trebuie sa anunte în termen de 48 ore la secretariatul unitatii si sefului direct aparitia 
bolii si sa prezinte pe langa certificatul medical si orice alte dovezi in sustinerea 
diagnosticului. 
 7. Actele mentionate la art.34 alin. 1,3,4,5 vor fi prezentate sefului ierarhic in 
termen de 48 ore de la emitere. 
 Art.35. Alte reguli privind disciplina muncii in unitate: 
 1. Prezentarea la locul de munca in deplina capacitate fizica de munca; 
 2. Respectarea normelor tehnologice, folosirea corespunzatoare a masinilor, 
utilajelor, materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei; 
 3. Respectarea programului de lucru, parasirea locului de munca numai cu 
avizul celor in drept; 
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 4. Evitarea producerii de intreruperi ale serviciului prestat de societate, evitarea 
oricarei forme de risipa; 
 5. Supravegherea permanenta a masinilor, utilajelor, aducerea la cunostinta 
celor in drept a oricaror anomalii, nereguli, defectiuni sau alte situatii care pot 
constitui un pericol pentru viata sau integritatea fizica a salariatilor sau pentru calitatea 
serviciilor; 
 6. Respectarea cu strictete a dispozitiilor cu privire la predarea – primirea 
schimbului; 
 7. Mentinerea ordinii şi curateniei la locul de munca; 
 8. Respectarea colegilor de munca, adoptarea unui comportament si a unei 
tinute vestimentare corespunzatoare. 
 

CAPITOLUL VII 
ABATERILE  DISCIPLINARE  SI SANCTIUNILE  APLICABILE 

 
 Art.36. (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a 
aplica, potrivit legii, sanctiunile disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constată ca 
acestia au savarsit o abatere disciplinara. 
  (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatură cu munca si care consta 
intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a 
incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau 
contractul colectiv de munca aplicabil, instructiunile de lucru, procedurile de lucru si 
procedurile de sistem la nivel de societate aplicate, ordinele si dispozitiile legale ale 
conducatorilor ierarhici. 
 Art.37. (1) Sanctiunile disciplinare aplicabile sunt: 
 a) avertismentul scris; 
 b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător functiei in 
care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depaşi 60 de zile; 
 c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
 d) reducerea salariului de baza  si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere 
pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% 
 e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 
 (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinara se poate aplica o singură sanctiune. 

(3) 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 constata prin decizie a angajatorului emisa in 
forma scrisa. 

Art.38. La stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabile in raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare savarsite de salariat se vor avea in vedere urmatoarele: 
 a) imprejurarile in care fapta a fost savarşita; 
 b) gradul de vinovatie a salariatului; 
 c) consecintele abaterii disciplinare; 
 d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
 e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 
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 Art.39 In locurile de munca aflate sub incidenta Legii nr.307/2006 privind 
apararea impotriva incendiilor, a Ordinului nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de aparare impotriva incendiilor, urmatoarele fapte se sancţioneaza conform 
prevederilor acestora: 

a) nerespectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor, aduse 
la  

cunostinta, sub orice forma, de conducatorul societatii; 
b) neutilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor,  

aparaturii si echipamentelor, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de 
conducatorul societatii; 

c) necooperarea cu salariatii desemnati de conducatorul societatii, respectiv de  
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, 
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; 

d) inactiunea, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca in cazul 
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. 

 
CAPITOLUL VIII 

REGULI  REFERITOARE  LA  PROCEDURA  DISCIPLINARA 
  
 Art.40. Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura de sanctionare, cu 
exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de cercetarea 
disciplinara prealabila. 
 Art.41 Prin decizia directorului general sunt imputernicite persoanele care 
efectueaza cercetarile disciplinare prealabile, cu exceptia persoanelor care s-ar putea 
afla in conflict de interese cu salariatul cercetat. 
 Art.42.(1) In vederea desfaşurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va 
fi convocat în scris de persoana imputernicita precizandu-se obiectul, data, ora si locul 
intrevederii, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. 
  (2) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută conform al.1, fara un 
motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sancţionarea, fara efectuarea 
cercetarii disciplinare prealabile. 
  (3) În cursul cercetării disciplinare 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 să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un 
reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

Art.43. Conducatorul unitatii dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o 
decizie, emisa în formă scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la  
cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la 
savarsirea faptei. 

Art.44. (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod 
obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau contractul colectiv de 

munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat; 
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c) motivul pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul 
cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevăzute la 
art.51.al.2 nu a fost efectuata cercetarea. 

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; 
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; 
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 
 (2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile 

calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicarii. 
 (3) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, 

ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la resedinta sau domiciliul 
comunicat de acesta. 

 (4) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele 
judecatoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. 

 
 

CAPITOLUL IX 
DISPOZITII  FINALE 

 
Art.45. Prezentul regulament intern a fost aprobat in sedinta Consiliului de 

Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA din data de 02.09.2016 si  intra in 
vigoare in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii sale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


