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Sec iunea nr.I REGULAMENTUL DE ORDINE INTERN
Prim ria orasului Copsa Mica functioneaza in baza Legii nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata (1), cu modificarile si completarile ulterioare.
Regulamentul intern are ca scop s sintetizeze reglement rile referitoare la
activitatea interioar din Prim ria ora ului Cop a Mic i s contribuie la buna desf urare a
activit ii.
Regulile de comportare comune tuturor angaja ilor Prim riei ora ului Cop a Mic sunt
stabilite prin prezentul Regulament de ordine intern si care se refera la protec ia, igiena i
securitatea în munca, respectarea principiului nediscriminarii i al înl tur rii oricarei forme
de înc lcare a demnit ii, drepturile i obliga ile angajatorului i ale salariatului, procedura
de solu ionare a cererilor sau reclama iilor individuale ale salaria ilor, disciplina muncii,
abaterile disciplinare i sanc iunile aplicabile, procedura disciplinar , precum i modalitatea
de aplicare a altor dispozi ii legale sau contractuale specifice.

Reguli generale
Regulile stabilite în prezentul Regulament de ordine intern se aplic
tuturor
salaria ilor, indiferent de func ie sau durata contractului, personalului delegat sau deta at la
unitate, precum i tuturor celor care lucreaz în incinta unit ii.
1.1.Regulamentul intern se întocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a
reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
1.2.Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
reguli privind protectia, igiena si securitatea în munca în cadrul unitatii;
reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al înlaturarii oricarei forme de
încalcare a demnitatii;
drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
reguli referitoare la procedura disciplinara;
modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
protec ia maternit ii la locul de munc
egalitatea de sanse si de tratament între angaja i
m surile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia
persoanelor încadrate în munc
1.3.Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si îsi produce
efectele fata de salariati din momentul încunostintarii acestora.
1.4.Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie
îndeplinita de angajator.
1.5.Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se
stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului
intern.
1.6.Regulamentul de ordine intern se posteaz pe site-ul UAT Cop a Mic .
1.7.Orice modificare ce intervine în continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de
informare .
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1.8.Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern,
în masura în care face dovada încalcarii unui drept al sau.
1.9.Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenta instantelor
judecatoresti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a
modului de solutionare a sesizarii formulate.
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PROTEC IA

IGIENEI

I

2.1.Angajatorul are obliga ia s ia toate m surile necesare pentru protejarea vie ii i
s n t ii salaria ilor i s asigure securitatea i s n tatea lor.
2.2.Obliga iile salaria ilor în domeniul securit ii i s n t ii în munc nu pot aduce
responsabilit i angajatorului.
2.3.M surile privind securitatea i s n tatea în munc nu pot s determine, în nici un caz
obliga ii financiare pentru salaria i.
2.4.Echipamentul individual de lucru se acorda în condi iile negociate prin contractul
colectiv de munc , respectiv prin contractul individual de munc .
2.5.Alimenta ia de protec ie se acord obligatoriu i gratuit salaria ilor care lucreaz în
locuri de munc cu condi ii grele i v t m toare pe baza normelor eliberate de Ministerul
S n t ii i Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale.
2.6.Materialele igienico-sanitare se acord obligatoriu i gratuit salaria ilor care î i
desf oar activitatea în locuri de munc al c ror specific impune o igien personal
deosebit , stabilite pe baza normelor elaborate de Ministerul S n t ii.
2.7.În vederea asigur rii condi iilor de protec ie a muncii i pentru prevenirea accidentelor
de munc i a bolilor profesionale conducerea unit ii, precum i salaria ii, au de îndeplinit
obliga iile prevazute de Legea nr. 319/2006 privind protec ia muncii. Instructajul trebuie s
i-l însu easc fiecare salariat cu ocazia instruc iunilor efectuate în acest sens.
2.8. Locurile de munc trebuie s fie organizate astfel încât s garanteze securitatea
i
s n t tea salaria ilor.
2.9.Accidentul de munc , a a cum este definit în Legea nr. 319/2006 va fi comunicat de
îndat conducerii unit ii de c tre conduc torul locului de munc , Inspectoratului Teritorial
de Munc
i, dup caz, organelor de urm rire penal competente. Rezultatul cercet rii
accidentului de munc se va consemna într-un proces-verbal încheiat conform prevederilor
legale. Accidentul de munc înregistrat de unitate se raporteaz la Inspectoratul Teritorial de
Munc , iar bolile profesionale se comunic Inspectoratului Jude ean de Poli ie Sanitar i
Medicin Preventiv .
2.10. Angajatorul va organiza compartimentul de protec ie a muncii i va stabili personalul
în acest domeniu.
2.11.Angajatorul are obliga ia s asigure accesul angaja ilor la serviciul medical de
medicina muncii.
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Sec iunea nr. III - REGULI
PRIVIND
RESPECTAREA
PRINCIPIULUI NEDISCRIMIN RII
I AL ÎNL TUR RII
ORIC REI FORME DE ÎNC LCARE A DEMNIT II
3.1.În cadrul Prim riei ora ului Cop a Mic , rela iile de munc se bazeaz pe principiul
egalit ii de tratament fa de salaria i i angajatori. Orice discriminare direct sau indirect
fa de un salariat, bazat pe criterii de sex, orientare sexual , caracteristici genetice,
vârst , apartenen na ional , ras , culoare, etnie, religie, op iune politic , origine social ,
handicap, situa ie sau responsabilitate familial , apartenent ori activitate sindical , este
interzis .
3.2.Constituie discriminare direct actele i faptele de excludere, deosebire, restric ie sau
preferin întemeiat pe unul sau mai multe criterii mentionate mai sus, care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrângerea, ori înl turarea recunoa terii folosin ei sau exercit rii
drepturilor prevazute în legisla ia muncii.
3.3.Constituie discriminare indirect actele i faptele întemeiate în mod aparent pe alte
criterii decât cele de mai sus, dar care produc efectele unei discriminari directe.
3.4.Angajatorul asigur egalitatea de anse i tratament între salaria i, femei i b rba i, în
cadrul rela iilor de munc de orice fel. Salaria ii vor fi informa i sistematic inclusiv prin
afi e la locuri vizibile asupra drepturilor pe care le au în ceea ce prive te respectarea
egalit ii de anse i tratament între femei i b rba i în rela iile de munc . Prin egalitatea de
anse i tratament între femei i b rba i în rela iile de munc se întelege accesul nediscriminatoriu
la:
alegerea ori exercitarea liber a unei profesii sau activit i;
angajare în toate posturile sau locurile de munc vacante i la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
venituri egale pentru munca de valoare egal ;
informare i consiliere profesional , programe de ini iere, calificare, perfec ionare,
specializare i recalificare profesional ;
promovare la orice nivel ierarhic i profesional;
condi ii de munc ce respect normele de s n tate i securitate în munc , conform
prevederilor legisla iei în vigoare;
beneficii, altele decât cele de natur salarial i m suri de protec ie si asigurari sociale.
3.5.Este interzis s i se solicite unei candidate la angajare s prezinte test de graviditate.
3.6.Este interzis h r uirea sexual . Este considerat discriminare dup criteriul de sex i
h r uirea sexual a unei persoane de c tre o alt persoan la locul de munc sau în alt loc în care
aceasta î i desf oar activitatea. Constituie discriminare dup criteriul de sex orice comportament
definit drept h r uire sexual , avand ca scop:
de a crea la locul de munc o atmosfer de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectat ;
de a influen a negativ situa ia persoanei angajate în ceea ce prive te promovarea
profesional , remunera ia sau veniturile de orice natur ori accesul la formarea i
perfec ionarea profesional , în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ine de viata sexual .
3.7.Este interzis discriminarea prin utilizarea de c tre angajator a unor practici care
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dezavantajeaz persoanele de un anumit sex, în legatura cu rela iile de munca, referitoare la:
anun area, organizarea concursurilor sau examenelor i selec ia candida ilor pentru
ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
încheierea, suspendarea, modificarea i/sau încetarea raportului juridic de munc ori de
serviciu;
stabilirea sau modificarea atribu iilor din fi a postului;
stabilirea remunera iei;
beneficii, altele decat cele de natur salariala i m suri de protec ie i asigurari sociale;
informare i consiliere profesional , programe de ini iere, calificare, perfec ionare,
specializare i recalificare profesionala;
evaluarea performan elor profesionale individuale;
promovarea profesionala;
aplicarea m surilor disciplinare;
dreptul de aderare la sindicat i accesul la facilit ile acordate de acesta;
orice alte condi ii de prestare a muncii, potrivit legislatiei în vigoare.
3.8. Pentru prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare i asigurarea
egalit ii de anse i tratament între femei i b rba i, în domeniul muncii sunt obligatorii
pentru angajator i salaria i prevederile Legii nr.48/2002 i a Legii nr.202/2002.
3.9. Salaria ii beneficiaz de condi ii de munc adecvate activit ii desf urate de protec ie
social , de respectarea demnit ii i a con tiin ei sale, de dreptul de a se asocia liber în
sindicat.
3.10. Rela ia de munc se bazeaz pe principiul consensualit ii i a bunei credin e.
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Sec iunea nr.IV -DREPTURILE I OBLIGA IILE ANGAJATORULUI
I ALE SALARIA ILOR
4.1. Angajatorul are urm toarele drepturi :
s stabileasc organizarea i func ionarea unit ii ;
s stabileasc atribu iile corespunz toare pentru fiecare salariat, în condi iile legii;
s dea dispozi ii cu caracter obligatoriu pentru salaria i, sub rezerva legalit ii lor ;
s exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ;
s constate s vâr irea abaterilor disciplinare i s aplice sanc iunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern ;
4.2.Angajatorului îi revin urm toarele obliga ii :
s informeze salaria ii asupra condi iilor de munc
i asupra elementelor care
privesc desf urarea rela iilor de munc ;
s asigure permanent condi iile tehnice i organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de munc i condi iile corespunzatoare de munc ;
s acorde salaria ilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
munc aplicabil i din contractele individuale de munc ;
s comunice periodic salaria ilor situa ia economic i financiar a societ ii ;
s se consulte cu sindicatul în privin a deciziilor susceptibile s afecteze substan ial
dreptul i interesele acestora ;
s pl teasc toate contribu iile i impozitele aflate în sarcina sa, precum i s re in
i s vireze contribu iile i impozitele datorate de salaria i, în condi iile legii ;
s înfiin eze registrul general de eviden a salaria iilor i s opereze înregistr rile
prevazute de lege ;
s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a
solicitantului ;
s asigure confiden ialitatea datelor cu caracter personal ale salaria ilor.
4.3. Salariatul are urm toarele drepturi:
dreptul la salarizare pentru munca depus ;
dreptul la repaus zilnic i s pt mânal ;
dreptul la concediu de odihn anual ;
dreptul la egalitate de anse i de tratament ;
dreptul la demnitate în munc ;
dreptul la securitate i s n tate în munc ;
dreptul la acces la formarea profesional ;
dreptul la informare i consultare ;
dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condi iilor de munc
i a
mediului de munc ;
dreptul la protec ie în caz de concediere ;
dreptul la negociere colectiv i individual ;
dreptul de a participa la ac iuni colective ;
dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat ;
4.4.Salariatului ii revin urm toarele obliga ii :
obliga ia de a îndeplini atribu iile ce ii revin conform fisei postului ;
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obliga ia de a respecta disciplina muncii ;
obliga ia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul
colectiv de munc aplicabil precum i în contractul individual de munc ;
obliga ia de fidelitate fa de angajator în executarea atribu iilor de serviciu ;
obliga ia de a respecta m surile de securitate i s n tate a muncii în societate ;
obliga ia de a respecta secretul de serviciu .
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Sec iunea nr.V - PROCEDURA DE SOLU IONARE A CERERILOR I
A RECLAMA IILOR INDIVIDUALE ALE SALARIA ILOR
5.1.Salariatul are dreptul de a se adresa angajatorului cu cerere sau reclama ie individual .
5.2.Angajatorul are obliga ia s comunice peti ionarului, în termen de 30 zile de la data
înregistr rii peti iei, r spunsul, indiferent dac solu ia este favorabil sau nefavorabil .
5.3.În situa ia în care aspectele sesizate în peti ie necesit o cercetare mai am nun it ,
conduc torul societ ii poate prelungi termenul prevazut la art.26 cu cel mult 15 zile.
5.4.În cazul în care prin peti ie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei
persoane, aceasta nu poate fi solu ionat de persoanele în cauz sau de c tre un
subordonat al acesteia.
5.5.Peti iile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a peti ionarului
nu se iau în considerare i se claseaz .
5.6.Semnarea r spunsului se face de c tre conducatorul societ ii ori de persoana
împuternicit de acesta precum i de eful compartimentului care a solu ionat peti ia. În
r spuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solu iei adoptate.
5.7.Constituie abatere disciplinar i se sanc ioneaz potrivit Codului Muncii urmatoarele
fapte :
nerespectarea termenelor de solu ionare a peti iilor;
interven iile sau staruin ele pentru rezolvarea unor peti ii în afara cadrului legal.
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Sec iunea nr.VI - REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA ÎN
UNITATE
6.1.Salariatul este obligat :
s respecte cu strictete ordinea si disciplina la locul de munca, manifestand
intrasigenta fata de orice abatere de la regulile stabilite ;
s respecte programul de lucru, prezentandu-se si parasind serviciul la orele
stabilite;
s execute in tocmai si la timp obligatiile de serviciu ce ii revin, in timpul serviciului
sa se preocupe permanent de buna desfasurare a activitatii ;
s foloseasca integral si cu maximum de eficienta timpul de munca pentru indeplinirea
obligatiilor de serviciu ;
ie irea din societate a salariatilor in timpul programului este permis numai cu bilet de
voie semnat de seful ierarhic al salariatului;
s execute lucrari de calitate ;
s însu easc
i s respecte procesele tehnologice i de munca stabilite pentru
compartimentul respectiv, locul de munca la care isi desfasoara activitatea ;
sa foloseasca masinile, utilajele si instalatiile incredintate la parametrii de functionare
prevazuti in documentatia tehnica si in conditii de deplina siguranta ;
sa respecte normele de protectia muncii precum si cele privind folosirea
echipamentului de protectie si de prevenire a incendiilor sau a oricaror altor situatii
care ar putea pune in pericol cladirile, instalatiile ori viata, integritatea corporala sau
sanatatea unor persoane ;
sa foloseasca in mod rational materialele si utilajele puse la dispozitie de conducerea
societatii si sa ia masuri pentru evitarea risipei de orice fel si sa inlature orice neglijenta
in pastrarea si administrarea bunurilor ;
sa instiinteze seful ierarhic superior de indata ce a luat la cunostinta despre existenta
unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri si sa propuna masuri pentru prevenirea unor
asemenea situatii ;
sa nu paraseasca locul de munca pana la sosirea schimbului iar in caz de neprezentare a
schimbului sa anunte seful ierarhic pentru a se lua masurile necesare ;
sa ingrijeasca, sa gospodareasca, cu grija bunurile din patrimoniul societatii ;
sa pastreze secretul de serviciu si documentele, datele sau informatiile care nu sunt
destinate publicitatii, obligatia pastrarii secretului de serviciu este valabila si fata de
ceilalti salariati din societate ;
sa cunoasca prevederile Codului Muncii, a legilor, hotararile, reglementarile,
ordinelor, precum si a oric ror dispozi ii cu caracter normativ referitoare la
disciplina muncii, protectie, igiena si securitate a muncii, a Legii nr.349/2002,
neputandu-se ap ra de r spundere pe motiv ca nu le cunoa te ;
s respecte regulile de acces a locurilor de munc unde intrarea este permisa numai
in anumite conditii ;
sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca pentru a putea executa in
bune conditii sarcinile ce-i revin, sa aib o comportare corect în cadrul rela iilor
de serviciu ;
s se prezinte la serviciu într-o inut decent i s men in ordinea i cura enia la
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locul de munca;
sa-si ridice nivelul de cuno tinte profesionale, sa fercventeze si sa absolve cursurile de
perfectionare recomandate de societate
in caz de imbolnavire sa anunte in maximum 48 ore conducatorul locului de munca
asupra acestui eveniment. Daca inbolnavirea a intervenit in alta localitate, comunicarea
se va face in scris sau telefonic in maxim 48 ore;
salariatii formatiilor de lucru au obligatia de a respecta atributiile si sarcinile prevazute in
Regulamentul de ordine intern al unit ii.
6.2. Se interzice salariatilor :
prezentarea la program sub influen a b uturilor alcoolice sau consumarea bauturilor
alcoolice in timpul programului de lucru;
executarea de lucrari proprii sau interese personale in timpul serviciului;
exercitarea unei activitati secundare fara acceptul conducerii unit ii. Aprobarea se va
ob ine numai dac activitatea secundar nu va influen a activitatea stabilit prin
contractul individual de munc
i dac aceast activitate nu se desf oar în
beneficiul unei alte unit i sau dac angajatul însu i nu ac ioneaz ca i concurent.
practicarea jocurilor de noroc in timpul programului de lucru ;
scoaterea din incinta unit ii, fara aprobare, a uneltelor, materialelor, echipamentul
de protec ie, etc.
sa fumeze in locurile interzise, stabilite de conducerea unit ii;
s savar easc în timpul serviciului acte imorale, calomnii, violen e sau s aduc
injurii superiorilor sau oric rui salariat al unit ii, comiterea acestor acte este
interzis i superiorului fa de subalterni ;
s organizeze intruniri în incinta unit ii in timpul sau in afara orelor de munca, fara
prealabila aprobare a conducerii;
s desf oare activitate politic la locul de munc .
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Sec iunea nr.VII - ABATERILE DISCIPLINARE
APLICABILE

I SANC IUNILE

7.1. Abaterea disciplinara este fapta salariatului in legatura cu munca si care consta intr-o
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie prin care acesta a incalcat normele legale,
regulamentul intern, contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca,
ordinele sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
7.2. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul
savarseste o abatere disciplinara sunt :
avertismentul scris ;
suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi
10 zile lucratoare ;
retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a
dispus retrogradarea pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile ;
reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% ;
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca ;
7.3. Amenzile disciplinare sunt interzise ;
7.4.Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
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REFERITOARE

LA

PROCEDURA

8.1.Angajatorul stabileste prin decizie o persoana insarcinata cu cercetarea abaterii
disciplinare care are urmatoarele obligatii :
primeste referatele,instiintarile cu privire la abaterile disciplinare savarsite de salariati
convoaca in scris salariatul care a comis abaterea precizand data, ora, locul si
obiectul intrevederii.
aduna toate probele care sa dovedeasca vinovatia sau nevinovatia salariatului ;
aduce la cunostiinta in scris, conducatorului societatii concluzia sa cu privire la
abaterea disciplinara cercetata si va propune sanctiunea pe care o considera necesara
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ;
redacteaza decizia de sanctionare care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele
elemente
descrierea faptei care constituie abatere disciplinara
prevederile regulamentului intern si ale contractului colectiv de munca care au fost
incalcate
motivele pentru care au fost respinse apararile prezentate de salariat sau motivele
pentru care nu a fost efectuata cercetarea disciplinara
temeiul de drept in baza caruia s-a aplicat sanctiunea
termenul in care sanctiunea poate fi contestata
instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata
se ingrijeste ca in termen de 5 zile de la data emiterii, decizia de sanctionare sa
fie inmanata personal salariatului, care va semna pentru primirea acesteia.
8.2. Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti
competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.
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Sec iunea nr.IX - MODALITATEA DE APLICARE A ALTOR
DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE
9.1.Constituie abatere disciplinara grava motiv pentru desfacerea contractului de munca
savarsirea uneia din urmatoarele fapte de catre salariat :
utilizarea documentelor false la angajare;
furtul la locul de munca, din proprietatea UAT sau a celorlalti salariati;
refuzul nejustificat a dispozitiilor superiorilor in executarea sarcinilor de serviciu;
a pus in pericol voit sau din culpa securitatea unit ii, a colegilor de munca sau a
produs avarii;
s-a prezentat la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice, s-a facut vinovat
de acte de violenta, a introdus sau consumat bauturi alcoolice la locul de munca;
a parasit locul de munca fara aprobarea superiorilor;
a provocat grave pagube materiale;
n-a respectat secretul de serviciu;
a absentat nemotivat 3 zile consecutiv de la locul de munca sau n-a anuntat in 48
de ore superiorul ca este in incapacitate de munca;
a falsificat un act generator de drepturi;
a desfasurat activitati pe cont propriu in timpul serviciului, a utilizat dotarile si
datele societatii, a prejudiciat ori a perturbat activitatea societatii;
a înc lcat demnitatea personal a altor angaja i, comi and ac iuni de discriminare.
9.2.Comiterea unei fapte penale la locul de munca se sanctioneaza cu desfacerea
contractului individual de munca.
9.3.R spunderea patrimoniala
Angajatorul este obligat sa-l despagubeasca pe salariat in situatia cand acesta a
suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii
obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.
Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura
cu munca lor.
Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o
restituie, deasemenea contravaloarea bunurilor necuvenite.
Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform
Codului de procedura civila.
9.4.Organizarea timpului de munca
Durata normat a timpului de lucru este de 8 ore /zi.
Pentru Biroul de Politie Comunitara si Serviciul Public de Urgenta-Pompieri SMURD
munca se desfasoara si in timpul noptii - fiecare din aceste servicii avand un grafic de
ture adaptat specificului activitatii.
Programul de lucru stabilit de catre angajator:
1. pentru activitatea principala: intervalul 8,00 16,00, de luni pan vineri, inclusiv
2. pentru Biroul Politie Local : 24 ore/zi in ture de 8 ore/zi pentru fiecare angajat;
3. pentru Serviciul Public de Urgenta- Pompieri SMURD: 24 ore/zi in ture de 12
ore/zi pentru fiecare angajat;
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II

LA LOCUL DE

10.1.Protec ia maternit ii la locul de munc se realizeaz potrivit Ordonan ei de urgen a
Guvernului nr. 96/2003 i a Normei metodologice de aplicare a acesteia.
10.2.Pentru protec ia s n t ii lor i a copilului lor, dup na tere, salariatele au obliga ia de a
efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, in conditiile prevazute la art. 2 lit. g) din
O.G. nr.96/2003 privind protec ia maternit ii la locul de munc , cu modific rile i complet
ulterioare i în cadrul concediului pentru l uzie stabilit prin Legea nr.263/2010 privind sistemul
uniatar de pensii publice,cu modific rile i complet rile ulterioare.
10.3.Obliga iile angajatelor:
Salariatele gravide au obliga ia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea
unui document medical care s le ateste starea.
Salariatele au obliga ia de a anun a în scris angajatorul asupra st rii sale fiziologice de
graviditate i s anexe un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul
specialist care s îi ateste aceast stare.
Pentru protec ia s n t ii lor i a copilului lor, dup na tere, salariatele au obliga ia de a
efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în condi iile prev zute la art. 2 lit. g) i
în cadrul concediului pentru l uzie stabilit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale, cu modific rile i complet rile ulterioare.
10.4.Obliga iile angajatorului:
Pentru toate activit ile susceptibile s prezinte un risc specific de expunere la agen i,
procedee i condi ii de munc angajatorul este obligat s evalueze anual, precum i la orice
modificare a condi iilor de munc natura, gradul i durata expunerii salariatelor, în scopul
determin rii oric rui risc pentru securitatea sau s n tatea lor i oric rei repercusiuni asupra
sarcinii ori al pt rii. Evalu rile se efectueaz de c tre angajator, cu participarea obligatorie
a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaz în rapoarte scrise.
Angajatorii sunt obliga i ca, în termen de 5 zile lucr toare de la data mtocmirii raportului,
s înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentan ilor salaria ilor.
Angajatorii vor informa în scris salariatele gravide i mame, l uze sau care al pteaz
asupra rezultatelor evalu rii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munc ,
precum i asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonan de urgen .
Angajatorul are obliga ia s p streze confiden ialitatea asupra st rii de graviditate a
salariatei i nu va anun a al i angaja i decât cu acordul scris al acesteia i doar în interesul
bunei desf ur ri a procesului de munc , când starea de graviditate nu este vizibil .
în cazul în care o salariat gravid i mame, l uz sau care al pteaz desf oar la
locul de munc o activitate care prezint riscuri pentru s n tatea sau securitatea
sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii i al pt rii, în sensul celor prev zute la art.1),
angajatomi este obligat s îi modifice în mod corespunz tor condi iile i/sauorarul de
munc ori, dac nu este posibil, s o repartizeze la alt loc de munc f r riscuri pentru
s n tatea sau securitatea sa, conform recomand rii medicului demedicina muncii sau a
medicului de familie, cu men inerea veniturilor salariale. În cazul în care angajatorul, din
motive justificate în mod obiectiv, nu poate s îndeplineasc obliga ia prev zut la art. 5,
ELABORAT i REDACTAT
Czika Elena, consilier Compartiment RU

MONITORIZAT i AVIZAT
Comisia pentru Monitorizarea, Coordonarea i
Indrumarea metodologic a implementarii sistemului de
control intern/management

PRIM RIA
ORA ULUI
COP A MIC

REGULAMENT DE ORDINE
INTERN

Cod:ROI 01
Edi ia/Revizia I/0
Data:31 mai 2012
Pagina 17

salariatele gravide i mame, l uze sau care al pteaz au dreptul la concediu de risc
maternal.
Pentru salariatele gravide i mame, l uze sau care al pteaz care î i desf oar activitatea
numai în pozi ia ortostatic sau în pozi ia a ezat, angajatorii au obliga ia de a le modifica
locul de munc respectiv, astfel încât s li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze i
amenaj ri pentru repaus în pozi ie ezând sau, respectiv, pentru mi care.
În baza recomand rii medicului de familie, salariata gravid care nu poate îndeplini durata
normal de munc din motive de s n tate, a sa sau a farului s u, are dreptul la reducerea cu
o p trime a duratei normale de munc , cu men inerea veniturilor salariale, suportate
integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglement rilor legale privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale.
Angajatorii au obliga ia de a acorda salariatelor gravide dispens pentru consulta ii
prenatale în cazul în care investiga iile se pot efectua numai în timpul programului de
lucru, f r diminuarea drepturilor salariale.
Angajatorii sunt obliga i s acorde salariatelor care al pteaz , în cursul programului de
lucru, dou pauze pentru al ptare de câte o or fiecare. In aceste pauze se include i timpul
necesar deplas rii dus-întors de la locul în care se g se te copilul. La cererea mamei,
pauzele pentru al ptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului s u de
munc cu dou ore zilnic. Pauzele i reducerea duratei normale a timpului de munc ,
acordate pentru al ptare, se includ în timpul de mimc i nu diminueaz veniturile salariale
i sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
Salariatele gravide i mame, l uze sau care al pteaz nu pot fi obligate s desf oare
munc de noapte. In cazul în care s n tatea salariatelor este afectat de munca de noapte,
angajatorul este obligat ca, pe baza solicit rii scrise a salariatei, s o transfere la un loc de
mimc de zi, cu men inerea salariului de baz brut lunar.Solicitarea salariatei se înso e te
de un document medical care men ioneaz perioada în care
s n tatea acesteia este
afectat de munca de noapte.În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv,
transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul i indemniza ia de risc
maternal.
10.5.Salariatele gravide i mame, l uze sau care al pteaz nu pot desf ura munc în condi ii cu
caracter insalubru sau penibil. În cazul în care o salariat caredesf oar în mod curent munc cu
caracter insalubru sau penibil angajatorul areobliga ia s o transfere la un alt loc de munc , cu
men inerea salariului de baz brut lunar.
10.6.Angajatorii sunt obliga i s acorde salariatelor care al pteaz , în cursul programului de lucru,
doua pauze pentru al ptare de câte o or fiecare, pân la împlinirea vârstei de un an a copilului. In
aceste pauze se include i timpul necesar deplas rii dus-întors de la locul în care se g se te copilul.
La cererea mamei, pauzele pentru al ptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului
s u de munc cu doua ore zilnic. Pauzele i reducerea duratei normale a timpului de munc ,
acordate pentru alaptare, se includ în timpul de munc i nu diminueaz veniturile salariale i
sunt suportate întegral din fondul de salarii al angajatorului. În cazul în care angajatorul asigur
în cadrul unit ii înc peri speciale pentru al ptat, acestea vor îndeplini condi iile de igien
corespunzatoare normelor sanitare în vigoare.
10.7.Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) din O.G. nr. 96/2003 privind protec ia maternit ii la
locul de munc nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte. In cazul in care sanatatea
salariatelor mentionate mai sus este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe
baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului
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de baza brut lunar. Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza
perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte. In cazul in care, din motive
justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si
indemnizatia de risc maternal, conform art. 10 si 11 din O.G. nr. 96/2003 privind protec ia
maternit ii la locul de munc .
10.8.Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) din O.G. nr. 96/2003 privind protec ia maternit ii la
locul de munc nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat.
In cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de
suportat se incadreaza in prevederile art. 2 lit. c)-e) din O.G. nr. 96/2003 privind protec ia
maternit ii la locul de munc , angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei,
sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. Denumirea si
enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire sunt stabilite
prin normele de aplicare a ordonan ei de urgen nr. 96/2003 privind protec ia maternit ii la
locul de munc
Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a)salariatei prevazute la art. 2 lit. c)-e) din O.G. nr. 96/2003 privind protec ia maternit ii la
locul de munc , din motive care au legatura directa cu starea sa;
b)salariatei care se afla in concediu de risc maternal;
c)salariatei care se afla in concediu de maternitate;
d)salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.
10.9.Interdictia prevazuta mai sus se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea
salariatei in unitate. Dispozitiile de interdic ie nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condi iile legii.
10.10.Salariatele gravide, ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din
motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia
angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii
acesteia, conform legii. Actiunea in justitie de contestare a deciziei de încetare a raportului de
munc sau de serviciu a salariatei este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.
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ANSE ÎNTRE FEMEI

I

Avand in vedere prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de anse între femei i b rba i,
conducerea a hot rât ad ugarea la Regulamentul de Ordine Intern a urm toarelor prevederi:
Art. 1 (1) Angajatorii sunt obligati sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati,
femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii
pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si
functionare si in regulamentele interne ale unitatilor.
(2) Angajatorii sunt obligati sa ii informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afisare in locuri
vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce priveste respectarea egalitatii de sanse si
de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca.
Art. 2 (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care
dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, referitoare la: a)
anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea
posturilor vacante din sectorul public sau privat; b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau
incetarea raportului juridic de muncaori de serviciu; c) stabilirea sau modificarea atributiilor din
fisa postului; d) stabilirea remuneratiei; e) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si
la securitate sociala; f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,
perfectionare, specializare si recalificare profesionala; g) evaluarea performantelor profesionale
individuale; h) promovarea profesionala; i) aplicarea masurilor disciplinare; j) dreptul de aderare
la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; k) orice alte conditii de prestare a muncii,
potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita
naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt desfasurate, o
caracteristica legata de sex este o cerinta profesionala autentica si determinanta, cu conditia ca
obiectivul urmarit sa fie legitim si cerinta sa fie proportionala.
(3) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de sex.
Art.3 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai putin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de
maternitate constituie discriminare in sensul prezentei legi.
(3) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de
graviditate si/sau sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naste pe
durata de valabilitate a contractului individual de munca.
(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor
gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori conditiilor particulare de prestare a muncii.
(5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:
a) femeia salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;
b) angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani,
respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(6) Este exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (5) concedierea pentru motive ce intervin ca
urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.
(7) La incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a copilului in
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varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are
dreptul de a se intoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii
de munca echivalente si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor de munca
la care ar fi avut dreptul in timpul absentei.
Art. 4Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept
hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectata;
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala,
remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in
cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
Art.5 Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata
pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile prevazute
de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii
degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare,
definite la art. 4 lit. a)-e) si la art. 11;
b) sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii si a hartuirii sexuale
la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale
unitatilor pentru prevenirea oricarui act de discriminare bazat pe criteriul de sex;
c) sa informeze imediat dupa ce a fost sesizat autoritatile publice abilitate cu aplicarea si controlul
aplicarii legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.
Art. 6(1) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a
relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o
sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere, in conditiile prevazute la
art. 39 alin. (2), la instantele judecatoresti competente, in vederea aplicarii prevederilor prezentei
legi si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si
fara legatura cu cauza. (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si membrilor
organizatiei sindicale sau reprezentantilor salariatilor care au competenta sa acorde sprijin in
rezolvarea situatiei la locul de munca potrivit art. 39 alin. (1) .
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Sec iunea nr.XII - M SURILE CE POT FI APLICATE ÎN
PERIOADELE
CU
TEMPERATURI
EXTREME
PENTRU
PROTEC IA PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNC
Având in vedere prevederile OUG nr. 99/2000 privind m surile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme (în perioadele în care temperaturile dep esc +37 C sau scad
sub -20 C) pentru protec ia persoanelor încadrate în munc , precum i necesitatea cunoa terii
acestor prevederi de c tre to i lucr torii, conducerea a hot rât ad ugarea urm toarelor prevederi la
Regulamentul de Ordine Intern

A. În perioadele cu temperaturi ridicate extreme
a) reducerea intensit ii i ritmului activit ilor fizice;
b) asigurarea ventila iei la locurile de munc ;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curen i de aer;
e) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoan /schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protec ie;
c) asigurarea de du uri.

B. În perioadele cu temperaturi sc zute extreme angajatorii trebuie s
asigure urm toarele m suri minimale pentru men inerea st rii de s n tate
a salaria ilor care lucreaz în aer liber:
a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoan /schimb;
b) acordarea de pauze pentru refacerea capacit ii de termoreglare, scop în care se vor asigura
spa ii fixe sau mobile cu microclimat corespunz tor;
c) asigurarea echipamentului individual de protec ie.
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Sec iunea nr. XIII - DISPOZI II FINALE
13.1.Prezentul regulament intern va fi adus la cuno tin a salariatilor prin postare pe site-ul
oficial al Prim riei ora ului Cop a Mic , iar pentru personalul nou încadrat în munc , la
incheierea contractului individual de munca.
13.2.Dispozitiile prezentului regulament intra in vigoare la data emiterii dispozi iei de
aprobare si inlocuieste orice prevederi contrare.
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