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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.- Regulamentul de ordine interioară, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi
disciplina muncii în cadrul ”Centrului de zi pentru persoane vârstnice” în conformitate cu:
 Constituţia României
 Legea 210/1999
 Legea 202/2002
 Legea 53/2003
 Legea 17/2000
 Legea 477/2004
 Legea 571/2004
 Legea 319 /2006
 Legea 292/2011
 HG 250/1992
 HG 867/2015
 HG. 1.344 /2007
 OG 137/2000
 OG 96/2003
 O G 158/2005

Concediul paternal
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu
modificările și completările ulterioare
Codul muncii
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice şi a legislaţiei în domeniu
Protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Securitatea şi sănătatea în muncă
Legea asistenței sociale
Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia
publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din
unităţile bugetare
Aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor
sociale
Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,
actualizată
Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
Protecţia maternităţii la locurile de muncă, actualizată
Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Art. 2.- Personalul centrului are obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii,
disciplina şi toate celelalte dispoziţii ale prezentului regulament.
Art. 3.- Regulamentul se aplică tuturor angajaţilor cu contract de muncă din cadrul centrului,
persoanelor care lucrează ca voluntari, precum şi elevilor şi studenţilor/altor persoane care fac
practică/voluntariat în instituţie.
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CAPITOLUL II
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII
Art. 4.- Conducerea Centrului are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea centrului;
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 încadreze, să numească, să elibereze din funcţie, să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să
aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern;
f) să ia măsurile necesare pentru prevenirea abuzurilor, a încălcării eticii profesionale, recuperarea
prejudiciilor şi sancţionarea celor vinovaţi de asemenea încălcări.
Art. 5.- Conducerea centrului are următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă şi din lege;
b) să dea dispoziţii clare, să asigure condiţiile de executare a acestora şi să controleze modul de aducere la
îndeplinire a sarcinilor şi a dispoziţiilor; în relaţiile de muncă, persoanele cu funcţii de conducere trebuie
să-şi îndeplinească exemplar atribuţiile de serviciu;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
e) 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;
f) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
g) să examineze cererile, plângerile, reclamaţiile, observaţiile critice, sugestiile şi propunerile de măsuri
formulate de salariaţi, cu obligaţia de a răspunde acestora, după caz;
h) să asigure condiţiile de respectare a normelor tehnice de protecţie a muncii, a normelor igienicosanitare, de pază şi P.S.I, organizând instruirea personalului (pe cheltuiala Primăriei), potrivit cu
specificul locului de muncă;
i) să asigure condiţii pentru realizarea acţiunilor de pregătire profesională a angajaţilor şi să se preocupe
de realizarea tuturor programelor de formare şi perfecţionare şi de verificare periodică a cunoştinţelor şi
aptitudinilor acestora (pe bază de testări), în vederea evaluării acestui proces;
j) să dispună anunţarea în scris a numărului şi structurii de personal ce urmează să fie reduse (şi eventual
posibilităţile de redistribuire), în cazul în care centrul este supus reorganizării;
k) după caz, să întocmească/urmărească fişele postului, fişele de evaluare a performanţelor profesionale
individuale pentru personalul contractual;
l) să facă propuneri privind organigrama, numărul de personal, statul de funcţii ale centrului şi apoi să le
supună aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local;
m) să aplice prevederile OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
precum şi ale Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi
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CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI CENTRULUI
A. DREPTURI
Art. 6.- Persoana angajată cu contract individual de muncă are următoarele drepturi:
a) să fie salarizat conform prevederilor legale în vigoare ;
b) să i se asigure stabilitatea în muncă, contractul de muncă neputând să înceteze sau să fie modificat
decât în cazurile prevăzute de lege;
c) să participe la organizarea activităţii unităţii, să aleagă şi să poată fi ales în funcţiile de conducere;
d) să fie promovat în grade/trepte de salarizare şi în funcţii superioare în raport cu pregătirea profesională,
rezultatele muncii şi cu cerinţele centrului, cu respectarea prevederilor legale;
e) să i se asigure repaus săptămânal şi concediu anual de odihnă şi alte concedii; în perioada concediilor
de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, contractele de
muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât în condiţiile legii;
f) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi de protecţie a muncii, de asistenţă medicală, de
indemnizaţii în caz de incapacitate temporară de muncă, de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor, în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile contractului individual de muncă;
g) să beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau în caz de invaliditate,
precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii;
h) să se asocieze în organizaţii sindicale;
i) să beneficieze de prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi precum şi de prevederile OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare
j) să participe la formare profesională.
B. OBLIGAŢII
Art. 7.- Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligaţii specifice:
a) să respecte şi să susţină interesele generale ale centrului, să nu denigreze conducerea centrului sau pe
ceilalţi angajaţi ai ei;
b) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate şi să-şi valorifice cunoştinţele profesionale,
iniţiativa şi spiritul creator şi de competenţă, conform cerinţelor postului pentru care este angajat şi
salarizat;
c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces;
d) să nu practice activităţi care să dăuneze intereselor şi imaginii centrului;
f) în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea,
precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul angajat cu contract de muncă este obligat să aibă
un comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate.
g) să-şi însuşească prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale R.O.I., sarcinile şi
responsabilităţile prevăzute în fişa postului;
h) să respecte programul de lucru şi să se prezinte la serviciu într-o ţinută decentă;
i) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea, respectiv aprobarea șefului direct;
j) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de muncă;
k) să utilizeze cu grijă şi răspundere echipamentele de birou şi toate celelalte mijloace materiale
încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate şi să reducă consumurile de materiale şi
energetice, prin evitarea risipei şi a pierderilor sub orice formă;
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l) să realizeze atribuţiile şi lucrările încredinţate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele
normative şi de cerinţele specifice fiecărei lucrări;
m) să execute în caz de necesitate şi alte lucrări, indiferent de calitatea pe care o are (prin dispoziţia
şefului ierarhic şi prin cuprinderea acestor noi lucrări în fişa de post ca lucrare permanentă sau aleatoare);
n) să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajate sau în dulapuri încuiate, după caz,
mijloacele tehnice şi echipamentele primite în gestionare, conform reglementărilor în vigoare, luându-se
măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea securităţii patrimoniului centrului;
o) la terminarea programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica întreruperea luminii electrice,
scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea ferestrelor, încuierea uşilor şi depunerea cheilor la
locurile indicate;
p) să păstreze curăţenia la locul de muncă şi în toate spaţiile din centru;
q) să propună şefului ierarhic, orice măsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună funcţionare a
centrului;
r) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, medicina muncii, etc. prevăzute în
reglementările legale în vigoare;
s) să stea la dispoziţia centrului şi să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu, la cererea conducerii,
pentru prevenirea şi lichidarea eventualelor avarii;
ş) să respecte normele de sănătate şi securitate a muncii şi pază contra incendiilor;
t) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului şi/sau să consume băuturi alcoolice în timpul
programului de lucru, aceasta ducând la desfacerea/ încetarea contractului individual de muncă/raportului
de muncă.

CAPITOLUL IV
EGALITATEA DE ŞANSE ŞI TRATAMENT
Art. 8.– Centrul asigură egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în
cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.
Art. 9.- Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în
considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv,
feminin şi tratamentul egal al acestora.
Art. 10.- Toţi angajaţii au acces nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi
recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate
socială;
h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5

Art. 11 - (1) Constituie discriminare orice acțiune directă sau indirectă prin care unele persoane
sunt tratate diferit sau lipsite de anumite drepturi în mod nejustificat, pe baza unor considerente
neîntemeiate legate de: sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţă ori activitate sindicală,avere este interzisă.
(2) Constituie hăţuire a unei persoane orice comportament intenționat, care amenință sau deranjează
insistent profitând de starea de inferioritate în care aceasta se află sau în care este adusă prin diferite
mijloace, în scopul
a) obținerii unor foloase sau avantaje sexuale
b) de a crea la locul de muncă o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectată;
c) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională,
remuneraţia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională.
Art. 12.- În cadrul Centrului este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex:
a) este interzis ca deciziile privind o persoană sa fie afectate de acceptarea sau respingerea de către
persoana în cauza a unui comportament ce ţine de hartuirea sau de hartuirea sexuală a acesteia.
b) este interzisă discriminarea prin utilizarea a unor practici care dezavantajează persoanele de un
anumit sex, în legătura cu relaţiile de muncă.
c) maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat
unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare în conform
prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi
d) este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate
şi/sau să semneze un angajament ca nu va rămâne însarcinată sau ca nu va naşte pe durata de valabilitate a
contractului individual de munca.
Art. 13.- Nu sunt considerate discriminări:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternitatii, naşterii şi alaptarii;
b) acţiunile pozitive pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;
c) o diferenţa de tratament bazată pe o caracteristica de sex, când datorită naturii activităţilor
profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă
profesională autentică şi determinantă atât timp cat obiectivul e legitim şi cerinta proporţională.
În caz de nerespectare a prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între
femei şi bărbaţi, sancţiunile aplicate sunt prevăzute în cap. VI al prezentului Regulament.

CAPITOLUL V
PREVENIREA ŞI COMBATEREA NON-DISCRIMINĂRII
Art. 14 (1) Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.
6

(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este
considerată discriminare, în temeiul actului normativ indicat.
(3) Sunt discriminatorii, potrivit Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care
dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara
cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.
(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau
defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane
sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea
contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.
(5) Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o
categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la
crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.
(6) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii
prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una
sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale.
(7) Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform prezentei ordonanţe orice
tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului
tratamentului egal şi al nediscriminării.
(8) Prevederile Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a
dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie.
(9) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea
unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi
realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau
comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie
discriminare în sensul prezentei ordonanţe.
(10) Conform Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin:
a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor
acţiuni afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea şanselor;
b) mediere prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor acte/fapte de
discriminare;
c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (1)-(7).
(11) Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin. (1)-(7) atrage răspunderea civilă,
contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii.
Art.15.- În caz de nerespectare a prevederilor Ordonanţei Guvernului Nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, sancţiunile aplicate sunt prevăzute în cap. VI
al prezentului Regulament
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CAPITOLUL VI
SANCŢIUNI
Art. 16 - (1) Încălcarea cu vinovăţie de către personalul angajat, indiferent de funcţia pe care o
ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui regulament intern, precum şi a celorlalte acte
normative specifice, respectiv Statutul funcţionarilor publici, Codul de conduită şi Codul muncii.
(2) Sancţiunile care se aplică pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare precum şi cele pentru nerespectarea Ordonanţei de urgenţă 96/2003
privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin Legea 25/2004, sunt cele stipulate în
Codul Muncii, OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi Legea
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, în funcţie de natura şi caracterul faptei.
(3) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare,
analizându-se împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a celui în cauză şi
consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a angajatului, precum şi de existenţa în
antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care au fost radiate în condiţiile legii.
(4) În cazul repetării unei abateri de aceeaşi gravitate, sancţiunile disciplinare se acordă, de regulă,
în mod progresiv (excepţie, consumul de alcool/beţia în timpul serviciului, pentru care se desface
contractul de muncă).
Art. 17 - (1) Sancţiunile disciplinare se au în vedere la stabilirea aprecierilor şi la evaluarea
performanţelor individuale, precum şi la promovarea şi avansarea angajatului.
(2) Angajaţilor nu li se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară, dacă au fost încălcate
mai multe obligaţii de serviciu, şi anume sancţiunea cea mai severă.
(3) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate, persoana sancţionată se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 18 - (1) Încălcarea cu vinovăţie de către personalul contractual, indiferent de funcţia pe care o
ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui Regulamentul intern, Codului de conduită şi ale
Codului muncii.
(2) Următoarele fapte, a căror enumerare nu este limitativă, săvârşite de personalul contractual,
constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea programului de lucru;
b) părăsirea în timpul programului, a locului de muncă, fără aprobările corespunzătoare;
c) întârzieri repetate, în aceeaşi lună;
d) săvârşirea unor greşeli de organizare sau dispunerea executării unor lucrări care conduc la pagube
pentru centru;
e) încălcarea normelor şi regulilor de protecţie şi igienă a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor,
precum şi a normelor de pază şi securitate;
f) fumatul în locuri nepermise;
g) folosirea necorespunzătoare şi/sau în interes personal a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale
centrului;
h) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de serviciu, precum şi
sustragerea atenţiei sau împiedicarea celorlalţi salariaţi să-şi exercite atribuţiile de serviciu;
i) încălcarea regulilor privind securitatea datelor şi confidenţialităţii;
j) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la serviciu în stare de
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ebrietate;
k) necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi comunicarea de date sau
informaţii false, sau cu întârzieri repetate;
l) distrugerea sau pierderea intenţionată a documentelor;
m) sustragerea, sub orice formă, de bunuri şi valori aparţinând centrului;
n) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
o) neparticiparea (fără motive temeinice) la instructaje şi cursuri de pregătire profesională organizate de
centru/primărie sau la alte activităţi destinate ridicării nivelului profesional;
p) neutilizarea în timpul programului de lucru a echipamentului de lucru din dotare;
q) avantajarea prin acte conştiente a agenţilor economici, concurenţi pe piaţă;
r) atacarea, defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a centrului/primăriei, a conducerii, a oricărui
salariat sau a oricărui colaborator extern;
s) încălcarea sau nerespectarea normelor de conduită prevăzute de codul de conduită aplicabil;
ș) absenţe nemotivate de la serviciu.
(3) Sancţiunile prevăzute sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni
cu 5- 10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 19.- În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt
regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
Art. 20.- Pentru personalul contractual, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare
printr-o dispoziţie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la
cunoștinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Art. 21 - (1) Nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 18 alin. (3) lit. a), nu poate fi dispusă
mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana/comisia de disciplina împuternicită/constituita de către angajator să realizeze cercetarea,
precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
(4) 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
reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(5) Sancţiunea disciplinară aplicată personalului contractual se comunică în scris celui în cauză, în
cel mult 5 zile de la data când cel în drept să aplice sancţiunea a emis dispoziţia.
(6) Persoanei sancţionate i se comunică posibilitatea de a face contestaţie, precum şi termenul de
înaintare a acesteia şi organele competente de a o soluţiona, conform prevederilor legale.
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CAPITOLUL VII
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
A. DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ
Art. 22 Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi şi de 40 ore/săptămână.
Art. 23 - (1) Săptămâna de lucru este de 5 zile (de luni până vineri), iar programul de lucru este de
la 8,00 la 16,00 în fiecare zi de luni până vineri.
(2) În funcţie de necesităţile centrului şi pentru cazuri deosebite în care se solicită decalarea
programului, conducerea centrului poate aproba desfăşurarea programului de lucru sub un alt orar, în
condiţiile legii.
Art. 24. - (1) Toţi angajaţii, au datoria să semneze zilnic condica de prezenţă, la venire şi la
plecare.
(2) La final de lună coordonatorul centrului întocmeşte şi răspunde pentru exactitatea datelor
înscrisă în foaia colectivă de prezenţă.
(3) Întârzierile repetate la programul de lucru se consemnează în condică de către coordonatorul
centrului. Întârzierile repetate constituie abatere disciplinară care se sancţionează conform legii.
(4) În timpul programului de lucru, angajaţii se vor afla la locul de muncă şi vor folosi integral şi
eficient timpul de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate;
(5) În cazul în care un salariat lipseşte de la programul de lucru şi nu informează coordonatorul
centrului, după caz conducerea Primăriei despre aceasta, până la sfârşitul programului de lucru din ziua
respectivă, este considerat absent nemotivat.
B. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL PLĂTIT
Art. 25 - Stabilirea/acordarea si durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă conform
legislaţiei muncii, in vigoare.
Art. 26 – (1) Durata concediului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
a) până la 10 ani - 21 zile lucrătoare
b) peste 10 ani - 25 zile lucrătoare
(2) Salariaţii persoane cu handicap și tinerii în vârstă de pana la 18 ani beneficiază de un concediu
de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.
Art. 27- (1) În timpul unui an calendaristic, angajatorul va programa concediile astfel încât fiecare
salariat să beneficieze de o decadă de cel puţin 10 zile de concediu neîntrerupt.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate (excepționale), nu poate efectua, integral sau
parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei
în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
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C. ZILELE DE SĂRBĂTOARE
-

Art. 28 - (1) Nu se va lucra în zilele de sărbătoare nominalizate de acte normative, respectiv:
1 şi 2 ianuarie;
24 ianuarie
prima şi a doua zi de Paşti;
1 mai;
prima şi a doua zi de Rusalii;
15 august Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
1 decembrie;
prima şi a doua zi de Crăciun;
două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora;
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

D. CONCEDII SPECIALE PLĂTITE
Art. 29. Angajaţii au dreptul, la un număr de zile plătite, pentru anumite evenimente familiale,
pentru care trebuie să prezinte justificările legale, nominalizate mai jos:
a) căsătoria angajatului - 5 zile
b) naşterea sau căsătoria copilului - 3 zile
c) deces soţ/soţie/rudă până la gradul II, inclusiv - 3 zile.
d) controlul medical – 1 zi
Art. 30 Angajaţii pot beneficia de:
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la
împlinirea vârstei de 3 ani; de acest concediu poate beneficia, opţional, oricare dintre părinţi;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap,
pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
E. CONCEDII MEDICALE SAU DE MATERNITATE
Art. 31. (1) În caz de boală sau accidente, pentru asigurarea continuităţii programului de lucru,
angajatul trebuie să informeze în 24 ore în caz de boală sau 72 de ore în caz de accident, angajatorul
asupra datelor cuprinse în concediul pentru incapacitate temporară de muncă (medicul care a eliberat
certificatul medical, codul de boală şi perioada pentru care s-a acordat), direct sau prin intermediul altei
persoane şi să prezinte, după caz, certificatul medical/adeverinţă care să justifice absenţele, în maximum 3
zile de la eliberare. Neprezentarea certificatului atrage consecinţele absentării nemotivate.
(2) Certificatele medicale eliberate angajatelor pentru "Concediu de risc maternal" vor trebui să fie
avizate de către medicul de medicina muncii, potrivit art. 17 din H.G.537/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la
locurile de muncă.
Art. 32 - (1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit de 126 de zile.
(2) Bărbaţii au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la cerere, în
primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.
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(3) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un
concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal cu încă 10 zile
lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.
(4) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile de mai sus se acordă numai o
singură dată.
(5) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil
aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare
(6) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (5) acele locuri de muncă interzise femeilor
gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii
(7) Concedierea poate fi dispusă doar în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.
(8) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a copilului în
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de a
se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă
echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut
dreptul în timpul absenţei.
Art. 33 Femeile au dreptul la un concediu de risc maternal ce se poate acorda, în întregime sau
fracţionat, pe o perioada ce nu poate depăşi 120 de zile, 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.
CAPITOLUL VIII
A. FORMAREA PROFESIONALĂ
Art. 34 - (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea
profesională.
(2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare
profesională din ţară sau din străinătate;
b) formare individualizată;
c) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
Art. 35 - (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului,
pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
(2) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a
stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare
profesională.
(3) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în
cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau
pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior,
cu respectarea condiţiilor stabilite mai sus.
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CAPITOLUL IX
A. PROTECTIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art. 36 - (1) Centrul este obligat să ia toate măsurile în vederea asigurării sănătăţii şi vieţii
angajaţilor, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, pentru respectarea
normelor de tehnica securităţii şi de igienă a muncii, la locurile de muncă
(2) Obligaţiile Centrului sunt:
 să adopte, din faza de cercetare, proiectare si execuţie a construcţiilor, a echipamentelor tehnice,
precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie şi exploatare, soluţii conforme normelor de
protecţie a muncii, standardelor de securitate a muncii şi reglementărilor specifice, prin a căror
aplicare să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare şi îmbolnăvire a
angajaţilor;
 să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii
măsurilor de prevenire;
 să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de
muncă; ca urmare a acestei evaluări, măsurile adoptate de angajator trebuie să asigure
îmbunătăţirea nivelului de protecţie a angajaţilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii
respective, la toate nivelurile ierarhice;
 să prevină expunerea salariatelor gravide la riscuri ce le pot afecta sănătatea si securitatea:
expunere la şocuri, vibraţii termice, manipulare manuală de mase grele, radiaţii ionizante,
ambiente termice extreme, reci sau calde, mişcări şi poziţii de muncă, deplasări, oboseală mentală
şi fizică
 să prevină expunerea salariatelor care au născut recent sau care alăptează la riscuri ce le pot afecta
sănătatea si securitatea, să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii lor ori a
copilului nou-născut, după caz;
 să asigure, dacă este cazul, auditarea de securitate si sănătate în muncă a unităţii, cu ajutorul
instituţiilor abilitate;
 să solicite autorizarea funcţionării unităţii din punctul de vedere al protecţiei muncii, să menţină
condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să ceară revizuirea acesteia în cazul
modificării condiţiilor iniţiale pentru care a fost emisă;
 să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de
muncă si factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncă, pentru asigurarea securităţii și sănătăţii
angajaţilor;
 să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi participanţi la
procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate;
 să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să particularizeze
normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a muncii, în raport cu
activitatea care se desfășoară;
 să asigure si să controleze, prin personalul propriu sau prin personal extern specializat,
cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice
stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
 să ia în considerare din punctul de vedere al securităţii si sănătăţii în muncă capacitatea angajaţilor
de a executa sarcinile de muncă repartizate;
 să asigure, pentru angajaţii având o relaţie de muncă cu durată determinată sau cu caracter
interimar, acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază ceilalţi angajaţi ai centrului;
 să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării si educării angajaţilor: afişe, filme,
cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice de securitate, etc.;
 să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va fi
expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire
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necesare în muncă, precum şi cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor
şi evacuarea personalului în caz de pericol iminent;
să asigure măsurile necesare pentru informarea angajatorilor din orice unitate exterioară, ai căror
angajaţi lucrează în unitatea sa, referitor la riscurile pentru securitate si sănătate la care aceştia din
urmă pot fi expuşi, precum şi la măsurile de prevenire şi protecţie adoptate la nivel de centru şi loc
de muncă, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea
în caz de urgenţă;
să se asigure ca angajaţii din exterior, care lucrează în unitatea sa, au primit instrucţiuni adecvate
referitoare la riscurile pentru securitatea si sănătatea lor la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării
activităţii respective;
să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în
domeniul protecţiei muncii;
să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor conform reglementărilor în
vigoare;
să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical, corespund sarcinilor de
muncă pe care urmează să le execute;
să ia măsurile necesare informării compartimentului de protecţie a muncii despre angajaţii care au
relaţii de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, pentru ca aceştia să fie incluşi în
programul de activitate care are ca scop asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
să se asigure că sunt consultaţi angajaţii şi/sau reprezentanţii lor în problemele referitoare la
măsurile şi consecinţele privind securitatea şi sănătatea în muncă la introducerea de noi tehnologii,
alegerea echipamentului tehnic, îmbunătăţirea condiţiilor şi a mediului de muncă, la desemnarea
persoanelor cu atribuţii specifice sau la angajarea, când este cazul, a instituţiilor specializate sau
persoanelor juridice şi fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, la
desemnarea persoanelor cu atribuţii privind primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor,
evacuarea angajaţilor, precum şi la modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi protecţie
împotriva riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire în domeniu;
să acorde reprezentanţilor angajaţilor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp
adecvat, care va fi considerat timp de muncă, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi
putea exercita drepturile şi atribuţiile prevăzute în legislaţia care reglementează domeniul;
să ia măsuri corespunzătoare pentru ca numai angajaţii care au fost instruiţi adecvat să poată avea
acces la locurile de muncă unde există riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora;
să asigure periodic sau ori de câte ori este cazul, verificarea încadrării nivelului noxelor în limitele
admise, prin măsurători efectuate de către organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate;
să stabilească si să ţină evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi să identifice locurile de
muncă unde pot apărea stări de pericol iminent;
să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să ţină evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor
profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;
să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a
substanţelor nocive degajate în procesele tehnologice;
să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;
să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor şi a
cercetării accidentelor de muncă;
să desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de muncă, persoanele care participă la
efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
să ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de
muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera alte
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accidente sau avarii cu consecinţe grave sau ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor angajaţi;
să anunţe imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de muncă sau îmbolnăviri
profesionale la inspectoratul teritorial de muncă şi organele de urmărire penală competenţe,
potrivit legii;
să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a
echipamentelor individuale de lucru şi să nu permită desfăşurarea nici unei activităţi de către
angajaţii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului din dotare;
să acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie;
să asigure supravegherea medicală corespunzătoare a riscurilor pentru sănătate la care angajaţii
sunt expuşi în timpul lucrului;
să asigure întocmirea fişei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare angajat expus şi
completarea acesteia de fiecare dată când se produc schimbări ale procesului de producţie;
să întocmească evidenţa nominală a angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta sub 18 ani.

Art. 37 - (1) Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de muncă) de securitate
şi de igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea desfăşurată, să folosească şi să întreţină în
bune condiţii mijloacele de protecţie individuală ce le-au fost încredinţate.
(2) Obligaţiile salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă sunt:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a
acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale
echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să aducă la cunoștinţa coordonatorului centrului orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoștinţa coordonatorul centrului în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă
suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de
îndată conducătorul locului de muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost
acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate
condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de
muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea
competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul
protecţiei munci.
Art. 38 - (1) Este interzis angajaţilor să fumeze în spaţiile publice închise.
(2) Fumatul este permis în spaţiile special amenajate pentru fumat şi inscripţionate ca atare,
stabilite prin ordinul coordonatorului centrului.
Art. 39- Centrul se preocupă permanent şi sistematic de asigurarea condiţiilor normale de lucru,
luând măsurile necesare, în scopul eliminării/diminuării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor
profesionale si respectiv protejării mediului înconjurător.
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B. PROTECŢIA MATERNITĂŢII
Art. 40- (1) Salariata gravidă va anunţa conducerea centrului asupra stării sale fiziologice de
graviditate, printr-o informare scrisă la care anexează un document medical eliberat de medicul de
familie sau de medicul specialist care sa ii ateste această stare;
(2) Salariata care a născut recent (femeia care si-a reluat activitatea după efectuarea concediului de
lăuzie) şi care solicită Centrului măsurile de protecţie prevăzute de lege, va face o cerere scrisă în acest
sens la care va anexa un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de
la data la care a născut;
(3) Salariata care alăptează (femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de
lăuzie, îşi alăptează copilul) va anunţa conducerea centrului în scris cu privire la începutul şi sfârşitul
prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest
sens;
(4) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută de lege şi nu informează în scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale, cu excepţia anumitor prevederi
legale specifice.
Art. 41 - (1) Centrul ia măsurile necesare pentru a preveni expunerea salariatelor gravide, a celor
care au născut recent, precum şi a salariatelor care alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi
securitatea.
(2) Salariatele gravide, a celor care au născut recent precum şi cele care alăptează nu pot fi
constrânse să efectueze o munca dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut,
după caz
Art. 42- Conducerea Centrului păstrează 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 munca, când starea de graviditate nu este vizibilă.
Art. 43 - (1) În cazul în care o salariată gravidă/ care a născut recent/ care alăptează desfăşoară la
locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni
asupra sarcinii şi alăptării, conducerea centrului îi va modifica în mod corespunzător condiţiile şi/sau
orarul de munca ori, dacă nu este posibil, o va repartiza la alt loc de munca fără riscuri pentru sănătatea
sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu
menţinerea veniturilor salariale.
(2) In cazul în care din motive justificate în mod obiectiv, conducerea centrului nu poate sa
îndeplinească obligaţia prevăzută la articolul precedent, salariatele gravide, cele care au născut recent,
precum şi cele care alăptează au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:
a) înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru salariatele gravide;
b) după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au născut recent precum şi
acele care alăptează în cazul în care nu solicita concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea
copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani.
Art. 44.- În baza recomandării medicului de familie, salariata gravida care nu poate îndeplini
durata normală de munca din motive de sănătate, a sa sau a fătului sau, are dreptul la reducerea cu o
pătrime a duratei normale de munca, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de
salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
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Art. 45 - Conducerea centrului acordă salariatelor gravide pentru consultaţii prenatale un număr de
ore libere plătite, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor
prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist în limita a maximum 16
ore pe lună în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără
diminuarea drepturilor salariale.
Art. 46 - (1) Conducerea centrului acordă salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru,
două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste
pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alăptare pot fi înlocuite cu reducerea duratei normale a
timpului sau de muncă cu două ore zilnic.
(3) Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alăptare, se includ
în timpul de munca şi nu diminuează veniturile salariale.
CAPITOLUL X
PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL
ŞI EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE
Art. 47. Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea întrun grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior.
Art. 48. Evaluarea personalului contractual se efectuează anual.
CAPITOLUL XI
DIPOZIŢII FINALE
Art. 49- (1) Prevederile prezentului regulament intern pot fi modificate ori de câte ori necesităţile
legale de organizare si de disciplină o cer.
(2) Regulamentul intern se completează cu reglementările legale prevăzute în legislaţia muncii si
alte acte normative care reglementează domeniul.
Art. 50. Toţi angajaţii centrului sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului
regulament intern.
Art. 51. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Local al Comunei Păuca din
data de 29.august.2016.

PRESEDINTE,
Boabeș Octavian

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Natea Petru
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