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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA       

CUPRINS : 

I. DISPOZI II GENERALE 
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III. OBLIGA IILE SALARIA ILOR 
IV. DREPTURILE CONDUCERII INSTITU IEI 
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VIII. VOLUNTARIATUL 
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X. PROCEDURA   DE   SOLU IONARE   A   CERERILOR   SAU   RECLAMA IILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIA ILOR 
XI. DISPOZI II FINALE 
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CAPITOLUL I. 
DISPOZI II GENERALE   

ART.1. Prezentul Regulament intern se aplic tuturor salaria ilor, indiferent de durata contractului de 

munc . 

Dispozitiile prezentului Regulament intern se modifica ori de cate ori conditiile o cer. 

Modificarile survenite vor fi aduse la cunostinta salariatilor in mod obligatoriu. 

Rela iile de munc impun, în toate sferele de activitate, necesitatea respect rii cu stricte e a 

disciplinei i îndeplinirea exemplar a sarcinilor de serviciu. 

Respectarea cu stricte e a ordinii i disciplinei la locul de munc , constituie o obliga ie a fiec rui 

salariat. 

Persoanele care lucreaz în cadrul institu iei ca delega i sau deta a i din partea altor unit i sunt 

obligate s respecte, pe lâng regulile de disciplin a muncii din unitatea care le-a delegat, i regulile 

prev zute în prezentul regulament.  

ART.2. Dispozi iile referitoare la organizarea timpului de lucru din prezentul Regulament intern se 

aplic , în mod corespunz tor, colaboratorilor externi, precum i oric ror alte persoane, pe timpul cât 

conlucreaz cu aceast institu ie.   

CAPITOLUL II. OBLIGA IILE CONDUCERII 
CENTRULUI DE ZI  

ART.3. Conducerea Centrului de zi este asigurat de un ef centru.  

ART.4. Seful de centru are datoria s ia toate m surile necesare pentru asigurarea condi iilor 

corespunz toare desf ur rii normale a muncii, s asigure un control eficient al îndeplinirii sarcinilor în 

toate compartimentele, s se preocupe de îmbun t irea continu a condi iilor de munc . eful de centru 

este obligat : 

- s examineze cu aten ie i s ia în considerare sugestiile i propunerile salaria ilor în vederea 

îmbun t irii activit ii în toate compartimentele i s -i informeze asupra modului de rezolvare, dup ce a 

adus la cuno tin a institu iei angajatoare aceste lucruri; 
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- sa previn orice form

 
de discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de 

sex, varsta, apartenenta nationala, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, 

apartenenta ori activitate sindicala; 

- sa propun institu iei angajatoare accesul periodic al angaja ilor la formarea profesionala.  

ART.5. eful centrului va propune institu iei angajatoare : 

- crearea condi iilor necesare ridic rii calit ii i eficien ei întregii activit i, care s corespund 

schimb rilor determinate de progresul tehnico- tiin ific, de noile cerin e manageriale; 

- stabilitatea in munc a fiec rui salariat, încadrarea i promovarea în munc a personalului, în raport 

de preg tirea profesional , cu respectarea criteriilor valorice de competen si probitate civic si 

profesional , stabilirea competen elor i atribu iile acestuia, exercitarea controlului permanent asupra 

modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

ART.6. eful centrului va face propuneri institu iei angajatoare în vederea : 

- folosirii ra ionale a for ei de munc în condi iile legii, în vederea realiz rii sarcinilor ce-i revin; 

- efectuarii instructajului introductiv general i a instructajului PSI i protec ia muncii la locul de 

munc , potrivit legisla iei în vigoare; 

- punerea la dispozi ie a spa iului corespunz tor bunei desf ur ri a activit ii i asigurarea cur eniei i 

ordinii la toate locurile de munc .  

CAPITOLUL III. OBLIGA IILE 

SALARIATILOR  

ART.7. Personalul încadrat în cadrul CZ Cop a Mic , indiferent de func ia pe care o de ine, are datoria 

de a respecta ordinea i disciplina la locul de munc , de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin 

potrivit legii, din regulamentul de organizare i func ionare al institu iei, din regulamentul intern, fi a 

postului i dispozitiile angajatorului. 

Principiile care guverneaz conduita profesional a personalului angajat sunt urm toarele: 

- suprema ia Constitu iei si a legii, principiu conform c ruia salaria ii au îndatorirea de a respecta 

Constitu ia i legile statului; 

- prioritatea interesului public, conform c ruia salaria ii au indatorirea de a considera interesul public 

mai presus de interesul personal în exercitarea atribu iilor; 

- asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor în fa a autorit ilor; 
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- profesionalism, principiu conform c ruia salaria ii au obliga ia de a îndeplini atribu iile de serviciu cu 

responsabilitate, profesionalism, competen , eficien , corectitudine i con tiinciozitate; 

- impartialitate i independen , principiu conform c ruia salaria ii au obliga ia de a îndeplini sarcinile 

de serviciu, avand o atitudine obiectiv , neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de 

alt natur ; 

- integritate moral , principiu conform c ruia le este interzis s solicite sau sa accepte direct ori 

indirect, pentru ei sau al ii vreun avantaj ori beneficii în vederea exercit rii atribu iilor de serviciu; 

- libertatea gândirii i a exprim rii, principiu conform c ruia salaria ii pot s - i exprime i s - i 

fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri; 

- cinstea i corectitudinea, principiu conform c ruia salaria ii în exercitarea atribu iilor de serviciu 

trebuie s fie de bun credin ;  

ART.8. Îndatoririle generale ale salaria ilor sunt urm toarele: 

- s respecte întocmai programul de lucru stabilit; 

- s foloseasc integral i cu maxim eficien timpul de lucru pentru îndeplinirea obliga iilor de 

serviciu în termen i în condi ii de eficien maxim ; 

- s îndeplineasc cu profesionalism, loialitate, corectitudine i în mod con tiincios îndatoririle de 

serviciu i s se ab in de la orice fapt care ar putea s aduc prejudicii institu iei; 

- s se ab in de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, s nu favorizeze vreun partid 

politic, s nu participe la activit i politice in cadrul programului de lucru. 

- s îndeplineasc atribu iile ce le revin din func ia pe care o de in, precum i a atribu iilor ce le sunt 

delegate; 

- s se conformeze dispozi iilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul are dreptul s refuze in scris 

motivat indeplinirea dispozi iilor primite, dac le consider ilegale. Dac cel care a emis dispozi ia o 

formuleaz în scris, salariatul este obligat s o execute, cu excep ia cazului când aceasta este vadit 

ilegal Aceste situa ii se aduc la cuno tin a angajatorului 

- s p streze secretul de serviciu precum si confiden ialitatea în leg tur cu faptele, informa iile sau 

documentele de care ia cuno tin în exercitarea atributiilor de serviciu, cu excep ia informa iilor de 

interes public. 

- s respecte regimul juridic al conflictelor de interese si al incompatibilit ilor stabilite prin legi. 

- s nu solicite sau s accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ii, în considerarea func iei lor , 

daruri sau alte avantaje; 
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- s foloseasc materialele, inventarul sau rechizitele cât mai eficient; 

- s respecte normele de securitate, protec ie i igiena muncii, precum i cele de prevenire a incendiilor 

i a oric ror alte situa ii care ar putea pune în primejdie cl dirile, instala iile ori via a, integritatea 

fizic i psihic a persoanelor; 

- s în tiin eze eful ierarhic superior, s ia sau s propun m suri dup caz, de îndat ce a luat 

cuno tin de existenta unor nereguli, abateri, accidente de munc , incendii, sustrageri, degrad ri etc. 

i în orice situa ii asem n toare; 

- s foloseasc aparatura de tehnic de calcul din dotare în interesul institu iei, luând m surile 

corespunz toare pentru asigurarea informa iilor prelucrate; 

- s aib o comportare demn i corect în cadrul rela iilor de serviciu i în rela iile cu colaboratorii; s 

aib în permanen o inut îngrijit i decent , s men in ordinea i eviden a în lucr ri i s p streze 

cur enia la locul de munc ; 

- s reprezinte corespunz tor institu ia în rela iile cu cet enii, cu agen ii economici, cu firme din 

str in tate sau cu ocazia deplas rilor în interesul serviciului; 

- s apere proprietatea public , s ia m suri de cheltuire ra ional

 

a fondurilor b ne ti, s conserve i s 

p streze fondurile fixe i cele de inventar; 

- s se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obliga iilor de serviciu i s se suplineasc în 

serviciu, în cadrul specialit ii lor. 

Salaria ii au obliga ia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i demnit ii persoanelor cu care intr 

în leg tur în exercitarea atribu iilor de serviciu prin: 

- întrebuin area unor expresii jignitoare; 

- dezv luirea unor aspecte ale vie ii private; 

- formularea unor sesiz ri sau plângeri calomnioase. 

Salaria ii trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a 

problemelor cet enilor i s respecte principiul egalit ii acestora in fa a legii i a institu iei prin: 

- promovarea unor solu ii similare si identice raportate la aceea i categorie si condi ii de fapt; 

- eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind, na ionalitatea, convingerile 

religioase i politice,stare material , s n tate, vârst , sex, etc. 

Salaria ii sunt obliga i s asigure ocrotirea propriet ii publice i private a statului, a institu iei, s 

evite producerea oric rui prejudiciu, ac ionând în orice situa ie ca un bun gospodar.  
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CAPITOLUL IV. DREPTURILE 

CONDUCERII INSTITU IEI  

ART.9. Conducerea institu iei are în principal urm toarele drepturi: 

- s stabileasc organizarea i func ionarea institu iei; 

- s stabileasc atribu iile corespunz toare pentru fiecare salariat, prin fi a postului, regulamentul de 

ordine interioar , regulamentul de organizare si functionare i Metodologia de organizare i 

fubc ionare a centrului. 

- s exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

- s constate s vâr irea abaterilor disciplinare si s propun institu iei angajatoare aplicarea de 

sanc iuni corespunz toare, potrivit legii i prezentului regulament.   

CAPITOLUL V. DREPTURILE 
SALARIA ILOR   

ART.10. Salariatul are în principal, urm toarele drepturi: 

- dreptul la salarizare pentru munc depus ; 

- dreptul la repaus zilnic i s pt mânal; 

- dreptul la concediu de odihn , studii, etc; 

- dreptul la egalitate de ans i tratament; 

- dreptul la demnitate în munc ; 

- dreptul la securitatea si s n tatea în munc ; 

- dreptul la acces pentru formarea profesional ; 

- dreptul la protec ie în caz de concediere colectiv ; 

- dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat.  

ART.11. Enumerarea drepturilor i obliga iilor angajatorului si a salaria ilor nu sunt limitative, ele 

completându-se de drept cu cele cuprinse în actele normative in vigoare.    
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CAPITOLUL VI 

SANC IUNILE DISCIPLINARE I R SPUNDEREA SALARIA ILOR  

ART.12. Înc lcarea de c tre salariat a îndatoririlor de serviciu atrage r spunderea disciplinar , 

contraven ional , civil sau penal , dup caz. 

Înc lcarea cu vinov ie de c tre salariat a îndatoririlor corespunz toare func iei pe care o de ine i 

a normelor profesionale i civice prev zute de lege si prezentul Regulament constituie abatere 

disciplinar i atrage r spunderea disciplinar a acestuia.  

ART.13. Constituie abatere disciplinar urm toarele fapte: 

- întârzierea sistematic în efectuarea sarcinilor de serviciu; 

- neglijen a repetat în rezolvarea lucr rilor; 

- absen e nemotivate de la serviciu; 

- nerespectarea în mod repetat a programului de munc ; 

- înterven ie sau st ruin e pentru rezolvarea unor cererei în afara cadrului legal; 

- nerespectarea secretului profesional sau confiden ialit ii lucr rilor cu acest caracter; 

- manifest ri care aduc atingere prestigiului institu iei; 

- desf urarea în timpul programului de lucru a unor activit i cu caracter politic; 

- refuzul nejustificat de a îndeplini atribu iile de serviciu sau alte sarcini încredin ate de conduc torul 

compartimenului sau a institu iei; 

- înc lcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilit i, conflicte de interese i 

interdic ii.  

ART.14. Abaterile de la prezentul Regulament s vâr ite de salaria i atrag r spunderea corespunz toare 

din partea acestora.  

ART.15. Înc lcarea cu vinov ie de c tre un salariat, indiferent de func ia pe care o ocup , a îndatoririlor 

de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinar , si se sanc ioneaz conform 

legisla iei în vigoare  

ART.16. Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificat de la serviciu în timpul programului 

sau înainte de expirarea acestuia, neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor, refuzul nejustificat de a 
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indeplini sarcinile si atributiile de serviciu, comportarea necorespunz toare în rela iile cu salaria ii din 

institu ie i peti ionarii precum i orice alt manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a 

timpului de lucru, atrage sanc ionarea persoanei încadrate vinovate.  

ART.17. Demisia, in cazul salariatului contractual, este un act unilateral de voin al acestuia, care printr-

o notificare scris , comunic angajatorului încetarea contractului individual de munc . 

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 15 zile 

calendaristice pentru func iile de execu ie si 30 zile calendaristice pentru salaria ii cu func ii de 

conducere. Angajatorul are dreptul de a renun a la perioada de preaviz. 

Pe durata preavizului contractul individual de munc continu s - i produc toate efectele. 

Salariatul poate demisiona f r preaviz dac angajatorul nu- i îndepline te obliga iile asumate prin 

contractul individual de munc . 

Salariatul poate cere încetarea raporturilor de serviciu prin demisie. 

Demisia produce efecte dup 15 zile de la înregistrare, dac solicitantul i conduc torul institu iei 

publice nu au convenit ca acestea s se produc mai repede. În cazul func iilor de conducere termenul 

este de 30 de zile. 

CAPITOLUL VII 

VOLUNTARIATUL 

(METODOLOGIE DE RECRUTARE, EVALUARE, PREG TIRE I COORDONARE A 
VOLUNTARILOR)  

ART. 27. 

a) Voluntariatul este activitatea de interes public desf urat de persoane fizice, denumite 

voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de munc i raportul juridic civil 

de prestare a unei activit i renumerate. 

b) Activitatea de voluntariat se desf oar în baza unui contract de voluntariat care este o 

conven ie cu titlu gratuit, încheiat între persoana fizic - voluntarul i, în cazul de fa , Prim ria Ora ului 

Cop a Mic

 

- Centrul de zi, în temeiul c reia voluntarul se oblig s efectueze o activitate de interes 

public f r a ob ine o contrapresta ie material . 

c) Voluntarii vor fi recruta i din rândul studen ilor, a cadrelor didactice 

d) pentru a putea fi evalua i, voluntarii vor prezenta efului C.Z. un curriculum vitae. În baza 

evalu rii ei vor beneficia de o preg tire pentru activit ile desf urate în centru 

e) Înaintea începerii activit ilor propriu-zise, voluntarii vor beneficia de : 
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- un num r de 14 ore de formare ini ial în cadrul centrului. Preg tirea se va realiza în cadrul 

unor reuniuni de lucru. Pe lâng informa iile privind misiunea centrului, obiective, clien i, serviciile 

oferite în centru, voluntarii trebuie s - i cunoasc bine rolul, responsabilit ile i s cunoasc principiile 

pe care trebuie s le respecte în activit ile CZ. 

- voluntarii vor beneficia i de formare continu în cadrul centrului; pentru aceasta se are în 

vedere asigurarea accesului la punctul de documentare unde vor fi consultate lucr ri de specialitate 

precum i legisla ia din domeniul protec iei copilului 

f) la semnarea contractului de voluntariat, fiecare voluntar va avea un coordonator desemnat de 

catre eful de centru pentru îndrumare privind activit ile la care urmeaz s participe 

g) contractul de voluntariat precum i prezenta procedur au fost intocmite inând seama de 

legea 195/ 2001- legea voluntariatului, cu modific rile ulterioare  

CAPITOLUL VIII 
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 

INLATURARII ORICAROR FORME DE INCALCARE A DEMNITATII   

ART.28. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii.  

ART.29. La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, eful de centru va asigura egalitatea de sanse 

si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, pe baza de rasa, nationalitate, 

etnie, limba, religie, categorie sociala, sex, orientare sexuala, varsta, handicap sau pentru cei ce se 

confrunta cu un comportamnet de respingere si marginalizare generat de cauze specifice cum ar fi o boala 

cronica necontagioasa ori infectarea cu HIV, statutul de refugiat sau azilant, culoare, optiune politica, 

apartenenta ori activitate sindicala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau 

inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor decurgand din contractele individuale de 

munca.  

ART.30. Orice discriminare directa sau indirecta fata de salariat constituie contraventie si se 

sanctioneaza conform prevederilor legale privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare.  

ART.31. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca, precum si de 

respectarea demnitatii si a constiintei sale fara nici o discriminare. 
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CAPITOLUL X 
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIATIILOR   

ART.32. Salariatii pot formula cereri sau reclama ii in legatura cu problemele aparute pe parcursul 

desfasurarii activitatii, pe care le adreseaza efului de centru, care la rândul lui aduce la cuno tin a 

institu iei angajatoare aceste cereri.  

CAPITOLUL XI 
DISPOZI II FINALE    

ART 33.Regulamentul intern va fi comunicat salaria ilor din subordine. 

Pentru cei încadra i în munc dup intrarea în vigoare a prezentului Regulament intern, aducerea 

la cuno tin se va face ulterior de c tre eful de centru. 

Prevederile prezentului Regulament se întregesc cu alte dispozi ii cuprinse în legisla ia muncii i 

intr în vigoare de la data aprob rii lui de membrii consiliului local. 

Prezentul Regulament intern se va afisa la sediul institutiei si isi va produce efectele de la data 

incunostintarii salariatilor institutiei. 

Toate modificarile si completarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta salariatilor . 

Prezentul regulament va intra în vigoare de la data aprob rii de c tre Consiliul Local Cop a Mic

  

PRESEDINTE DE SEDIN TA 
CIUCA Marius 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

SERBAN Dorin     

INTOCMIT 
p.sef SPAS 

BENKO Sandor   


