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Nr. 549/15.04.2021 

 

 

 

REGULAMENTUL  DE ORDINE INTERIOARĂ 

AL 

CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ ŞI ARTĂ BUZĂU 
 

 

 

CAPITOLUL I 

 
DISPOZIŢII GENERALE 

 

      Art. 1. Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul judeţean, 

aflându-se în subordinea Consiliului Judeţean Buzău.  

       Art. 2. Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău este organizat şi funcţionează în baza 

O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, a propriului regulament de 

organizare şi funcţionare şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

       Art. 3. Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău are sediul în municipiul Buzău, Aleea 

Castanilor, nr. 1 

        Art. 4. Toate documentele emise de Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău vor conţine 

denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului administrativ. 

        Art. 5. Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Codului Muncii 

aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

legislaţiei în vigoare care reglementează raporturile de muncă şi disciplina precum şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 

        Art. 6. Prevederile prezentului Regulament constituie cadrul care trebuie să asigure în 

incinta instituţiei desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui salariat, respectarea strictă 

a regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi obligaţiile salariaţilor, 

organizarea timpului de muncă al salariaţilor, recompensele şi sancţiunile ce pot fi aplicate. 

         Art. 7.(1) Acest regulament este obligatoriu, se aplică necondiţionat şi fără discriminări 

pentru toţi salariaţii instituţiei, indiferent de funcţia deţinută şi de durata contractului individual 

de muncă, inclusiv persoanelor aflate în delegaţie ori în detaşare, precum şi colaboratorilor 

externi care lucrează pe bază de contract sau drept de autor şi reprezintă ansamblul normelor 

de conduită, referindu-se la atitudinea faţă de muncă şi faţă de colegii de serviciu. 

             (2) Dacă va fi necesar, în temeiul legii, prezentul regulament va putea fi completat cu 

decizii interne de serviciu privind conduita angajaţilor în timpul muncii, emise de directorul 

Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău. 

 

       Art. 8.(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 

activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de 

respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o discriminare. 
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       (2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală 

pentru muncă egală precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. 

     

       Art. 9. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. 

Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă participanţii la raporturile de muncă se vor informa 

şi se vor consulta reciproc în condiţiile legii.  

 

 

CAPITOLUL II 

 
REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

Art. 10 (1) Conducerea are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 

(2) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce 

atingere responsabilităţii angajatorului. 

(3) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un 

caz, obligaţii financiare pentru salariaţi. 

 

Art. 11. Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi 

securităţii în muncă. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă sunt prevăzute în anexa 

la contractul individual de muncă.   

 

       Art. 12. (1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile 

necesare pentru: 

a) asigurarea securităţii şi protecţiea sănătăţii lucrătorilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;  

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

          (2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), 

ţinând seama de modificarea condiţiilor şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

           (3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe 

baza următoarelor principii generale de prevenire: 

- evitarea riscurilor; 

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

- combaterea riscurilor la sursă; 

- adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă şi 

de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a 

diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii; 

- adaptarea la progresul tehnic; 

- înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai 

puţin periculos;  

- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 
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- adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de 

protecţie individuală; 

- să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea 

în muncă, atunci când îi încredințează sarcini; 

- să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor 

cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă; 

- să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele de risc ridicat şi specific, accesul să 

fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate. 

          

       Art. 13. Salariaţii au următoarele obligaţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă: 

a) fiecare salariat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi 

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât 

să nu expună la pericol de accidente sau înbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul 

procesului de muncă; 

b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele 

de transport şi alte mijloace de producţie; 

c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 

înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 

uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice situaţie de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

f) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană; 

g) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, 

pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii 

de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

h) să coopereze, atât timp cât este necesar cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 

pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru 

sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

j) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

 

        Art. 14. (1) În cazul efectuării unor lucrări personale în timpul sau după terminarea 

programului de muncă stabilit conform Regulamentului Intern şi CCM la nivel de ramură, 

răspunderea în cazul producerii unor evenimente neprevăzute (incendii, accidente de muncă, 

etc.) datorate nerespectării normelor de protecţia muncii, normelor P.S.I., utilizării utilajelor 

din ateliere sau a echipamentelor de orice fel, aflate în exploatarea sa în calitate de utilizator, 

revine în întregime salariatului. 
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         (2) În cazul producerii evenimentelor (incendii, accidente de muncă, deteriorarea 

echipamentelor tehnice aflate în exploatare), salariatul va răspunde material, civil sau penal, 

după caz. 

         (3) În cazul producerii unor accidente de muncă datorate nefolosirii sau folosirii 

necorespunzătoare a echipamentelor de muncă sau a echipamentelor individuale de protecţie, 

răspunderea revine în întregime salariatului. 

 

 Art. 15. Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării de sănătate şi 

securitate a salariaţilor şi au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de 

medicină a muncii.  

 

Art. 16.(1) La angajarea în muncă, în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori 

în altă activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă, la reînceperea activităţii după o 

întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi 

profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii, periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără 

factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, 

salariatul este obligat să obţină certificatul medical, care constată faptul că cel în cauză este apt 

pentru prestarea acelei munci şi va fi instruit cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, la 

riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi la normele de protecţie a muncii, pe care este 

obligat să le cunoască şi să le respecte. In toate cazurile instruirea se efectuează înainte de 

începerea efectivă a activităţii. 

(2) În cazul în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor 

norme noi de protecţia muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute de alineatul 

precedent. 

(3) Contravaloarea echipamentului de lucru acordat salariaţilor se suportă conform Legii 

319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 17 (1) Conducerea solicită la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea  

medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în 

posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor profesionale. 

(2) După o întrerupere a activităţii mai mare de un an, salariatul este obligat ca la reluarea 

activităţii să prezinte certificatul medical, din care să rezulte că este apt pentru reluarea 

activităţii. 

(3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale. Refuzul salariatului de a 

se supune examenelor medicale constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform 

Codului muncii. 

(4) În cazul recomandărilor medicale, conducerea va asigura trecerea salariaţilor în alte 

locuri de muncă, şi după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilitaţile instituţiei, care 

vor fi stabilite împreună cu reprezentantul salariaţilor. 
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CAPITOLUL III 

 
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII   ŞI A 

ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

 

 

      Art. 18. (1) Libertatea muncii este garantată prin constituţie, dreptul la muncă nu poate fi 

îngrădit. 

      (2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau 

activităţii pe care urmează să o presteze. 

      (3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc. 

      (4) În cadrul relaţiilor de muncă dintre angajaţii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 

funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii; 

       (5) În cadrul relaţiilor de muncă dintre angajaţii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, 

precum şi dintre aceştia şi alte persoane fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu se interzice orice comportament care să aibă ca scop sau efect defavorizarea sau 

supunerea la un tratament injust sau degradant a unei persoane sau grup de persoane.  

        (6) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii 

de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, etnie, religie, 

opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate materială, apartenenţă ori 

activitate sindicală. 

      (7) Constituie abatere disciplinară orice comportament având ca scop: 

- crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare sau de descurajare pentru o persoană 

sau un grup de persoane; 

- influenţarea negativă a situaţiei persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 

profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 

profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa 

sexuală; 

      (8) În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze reclamaţii, sesizări 

sau plângeri către angajator sau împotriva lui. 

 

    

CAPITOLUL IV 

 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONDUCERII CENTRULUI  

JUDEŢEAN DE CULTURĂ ŞI ARTĂ 

 

      Art. 19.(1) Conducerea centrului este asigurată de manager/director, prin contractul de 

management, care este ordonator de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoanele fizice 

sau juridice; în lipsa acestuia persoana desemnată de director poate reprezenta şi ea instituţia în 

limitele împuternicirii acordate. 
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      (2) Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii, managerul/directorul instituţiei are, 

în principal, pe lângă cele cuprinse în contractul de management, urmatoarele drepturi: 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei; 

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

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

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

e) să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzatoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi Regulamentului intern; 

f) să  stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora; 

g) să numească şi să elibereze din funcţie personalul din structura instituţiei. 

 

      Art. 20 (1) Managerul/Directorul instituţiei are, în principal, pe lângă cele cuprinse în 

contractul de management, următoarele obligaţii: 

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 

normelor de muncă şi condiţiilor corespunzătoare de muncă; 

c)  să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din lege, din cotractul individual de muncă 

şi din regulamentul intern aplicabil; 

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 

informaţiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze 

activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în regulamentul 

intern aplicabil;  

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;   

f) 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; 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute 

de lege;  

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 

i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; 

j)  să stabilească programul de activitate pentru compartimentele de specialitate şi din sectorul 

administrativ; 

k) să informeze în prealabil angajaţii asupra modificărilor aduse programului de  activitate;                                                                                                       

l) să stabilească atribuţiile şi competenţele pentru fiecare compartiment şi pentru fiecare 

angajat, redactarea fişei postului conform structurii organizatorice şi sarcinilor de serviciu 

ale angajaţilor; 

m) să asigure organizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activitaţii (iluminat, încalzire, 

curăţenie etc.), spaţiul şi mijloacele de muncă (conform normelor în vigoare) necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

n) să exercite îndrumarea, coordonarea şi controlul permanent al activităţii personalului din 

cadrul instituţiei în scopul realizării integrale şi la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin 

conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, a legislaţiei în vigoare, a hotărârilor 

Consiliului Judeţean şi a dispoziţiilor emise de conducerea acestuia, precum şi din 

programele de activitate elaborate. 



 C o n s i l i u l  J u d e ț e a n  B u z ă u 
C E N T R U L  J U D E Ț E A N  D E  C U L T U R Ă  Ș I  A R T Ă  B U Z Ă U 

Aleea Castanilor, Nr. 1, Buzău 

C.I.F.: 31508573 

Tel.: 0238.710.383, Fax: 0338.40.11.33 

www.centruldeculturasiarta.ro 

E-mail: culturasiartabz.secretariat@gmail.com 

 

 

  

o) să asigure respectarea dispoziţiilor în vigoare privind regimul concediilor de odihnă, al 

concediilor medicale şi fără plată, asigurându-se continuitatea în programul de activitate; 

p) să organizeze instruirea personalului pentru însuşirea normelor de protecţia muncii, pentru 

aplicarea normelor igienico-sanitare şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; 

q) să creeze condiţii de păstrare şi manipulare în bune condiţiuni a tuturor bunurilor instituţiei 

şi să înlăture cauzele şi împrejurările care pot aduce pagube avutului public, cu respectarea 

legilor şi prevederilor legale în vigoare privind exercitarea calităţii de gestionar (Legea nr. 

22/1969); 

r) să elaboreze propuneri privind stimularea suplimentară a salariaţilor care aduc un aport 

deosebit la bunul mers al activităţii ce o desfăşoară; 

s) să sancţioneze potrivit prevederilor legale persoanele care încalcă cu vinovăţie obligaţiile 

de serviciu ce le revin sau normele de comportare în instituţie. 

          (2) Managerul/Directorul centrului, în afara obligaţiilor şi drepturilor pe care le are în 

această calitate, are şi celelalte îndatoriri ce revin oricărui salariat. 

                                                        

       

CAPITOLUL V 

 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

 

      Art. 21. Drepturile salariaţilor 

(1) Salariaţii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă, cu contract individual de muncă, 

indiferent de compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea, beneficiază de condiţii de muncă 

adecvate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor legale, 

precum şi de respectarea demnităţii şi conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

          (2) Salariaţii au, în principal, urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă, în funcţie de competenţa şi corectitudine 

profesională precum şi la promovare în conformitate cu prevederile legale; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c)   dreptul la concediu de odihnă anual - concediul se poate acorda integral sau fracţionat, 

cu condiţia ca fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile de concediu 

(lucratoare) neîntrerupt; 

d) dreptul la concediu de maternitate; 

e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

f) dreptul la demnitate în muncă; 

g) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

h) dreptul la acces la formarea profesională; 

i) dreptul la informare şi consultare; 

j) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi mediului de 

muncă; 

k) dreptul la protecţie în caz de concediere, dreptul la protecţie în caz de concediu de 

odihnă, concediu de boală concediu de maternitate, concediu pentru creştere şi îngrijire copil; 

l) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

m) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

n) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 
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o) dreptul de a obţine premii sau alte forme de compensaţii băneşti, dacă alocaţiile bugetare 

şi legislaţia o permite; 

p) dreptul de a se adresa justiţiei, când angajatul se consideră prejudiciat; 

q) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele de muncă aplicabile; 

 

         Art. 22. Obligaţiile  salariaţilor 

 (1) Angajaţii Centrului au, în principal, următoarele obligaţii: 

a) de a respecta disciplina muncii, de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a 

îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului, precum şi dispoziţiilor date de conducerea 

instituţiei, cu respectarea legilor în vigoare, inclusiv Codului muncii, neputându-se apăra de 

răspundere pe motiv că nu le cunosc şi de a se abţine de la orice faptă care ar putea aduce 

prejudicii instituţiei; 

b)  de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern şi în contractul individual de 

muncă;  

c)  de a avea o atitudine respectuasă şi integră atât în relaţiile cu partenerii contractuali, 

cât şi faţă de colegi şi reprezentanţi ai altor instituţii publice şi public; 

d)  de a respecta liniştea şi ordinea necesare bunei desfăşurări a activităţii în instituţie; 

e) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

f)  de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie, cu respectarea 

strictă a normelor de prevenire a incendiilor, pentru evitarea oricăror situaţii care ar putea pune 

în primejdie bunurile centrului, integritatea corporală şi sănătatea personalului angajat sau a 

altor persoane; 

g) de a respecta secretul de serviciu în activităţile de primire, întocmire, multiplicare, 

difuzare şi păstrare a documentelor; 

h) de a-şi perfecţiona continuu pregătirea profesională, de cultură generală şi să aplice în 

activitatea proprie cunoştinţele acumulate; 

i) pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile, personalul centrului care intră în releţii cu 

publicul trebuie să dobândească şi să manifeste o serie de calităţi şi îndemânări: abilitatea de a 

comunica în mod pozitiv cu oamenii, abilitatea de a înţelege cerinţele publicului spectator, 

abilitatea de a coopera cu persoane şi grupuri din comunitate; disponibilitatea de schimbare a 

metodelor de lucru pentru a face faţă situaţiilor noi; imaginaţie, viziune şi deschidere pentru 

idei şi practici noi; 

j) de a informa în termen de maxim 3 zile reprezentantul compartimentului “resurse 

umane” în legătură cu orice schimbări intervenite în situaţia personală care au repercursiuni 

asupra statutului profesional (studiile, starea civilă, domiciliul, persoane aflate în întreţinere, 

etc.) 

k) de a gospodări judicios şi eficient bunurile materiale ce le sunt încredinţate spre 

administrare şi folosinţă, precum şi cele de folosinţă comună, utilizarea necorespunzătoare a 

acestora atrăgând după sine răspunderea materială a salariatului, proporţională cu prejudiciul 

pe care acesta l-a adus instituţiei. 

l) de a menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă; de a realiza cât mai multă 

economie (la materiale de întreţinere, rechizite, combustibil ca şi la energie electrică), fără ca 

prin aceasta să dăuneze bunului mers al centrului. Sunt interzise convorbirile telefonice în 

interes personal; 
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m) să respecte normele de conduită specială şi profesională; în relaţiile cu ceilalţi 

colegi sau cu orice altă persoană cu care intră în contact pe perioada programului de lucru să 

aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.  

n) de a nu aduce atingeri onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei 

în care îşi desfăşoară activitatea, prin: 

- întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

- dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 

- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

o) în deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le 

este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă; 

p) de a se prezenta la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată;   

q) să nu transmită sau să folosească direct sau indirect, în scopul obţinerii unor avantaje 

sau câştiguri personale sau pentru terţi, informaţii la care au acces ca urmare a desfăşurării 

activităţii în cadrul centrului. Salariaţii sunt obligaţi să nu întreprindă acţiuni care să lezeze 

interesele şi prestigiul instituţiei; 

r) să nu publice materiale referitoare la activitatea desfăşurată, să nu acorde interviuri cu 

privire la activitatea centrului decât cu acordul conducerii; 

s) să nu furnizeze date despre activitatea instituţiei care nu sunt de interes public; 

t) să nu angajeze juridic sau financiar centrul, decât în limitele de competenţa precizate 

în scris de conducerea instituţiei;                                                        

u) să nu organizeze şi să nu participe la activităţi cu caracter politic, în sprijinul partidelor 

politice, organizaţiilor sau asociaţiilor de acest fel, în incinta centrului în timpul programului 

de lucru; 

v) să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului sau să se prezinte la serviciu sub 

influenţa alcoolului; persoanele aflate în această situaţie vor fi obligate să părăsească instituţia, 

urmând a se lua măsuri de sancţionare a lor. 

w) să nu fumeze în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop; pauzele de 

fumat vor fi rezonabile pentru a nu afecta timpul de lucru (şefii de serviciu şi de birouri vor 

rezolva, după caz, modalitatea aplicării acestei reguli); 

x) de a participa la executarea oricaror lucrări şi la luarea tuturor măsurilor cerute de 

nevoile apărute în situaţii deosebite, determinate de necesitatea asigurării bunei funcţionări a 

centrului. 

y) să înştiinţeze din prima zi instituţia cu privire la indisponibilizarea sa din cauză de 

boală sau forţă majoră; 

z) de a anunţa imediat pompierii şi/sau salvarea în situaţii de urgenţă, apoi să anunţe 

conducerea centrului, atunci când se constată producerea unui incendiu, a unui accident de 

muncă sau a altor evenimente care pun în pericol integritatea corporală a angajaţilor sau 

patrimoniului centrului; 

aa) de a respecta programul de lucru şi de a asigura la terminarea programului zilnic şi 

la plecarea din instituţie, sub cheie documentele şi aparatura cu care lucrează, precum şi toate 

celelalte bunuri încredinţate; 

bb) să se înscrie în condicile de prezenţă constituite, ori de câte ori intervin deplasări în 

interes de serviciu în localitate sau în alte localităţi; pentru interese personale, plecarea din 

instituţie se va face numai cu aprobarea conducerii centrului sau şefului de serviciu; 
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cc) de a înştiinţa pe şeful de serviciu, de birou sau conducerea centrului de îndată ce a 

luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri la locul de muncă şi să 

propună măsuri în raport cu posibilităţile pe care le are pentru înlăturarea şi prevenirea unor 

asemenea situaţii; 

dd) de a respecta normele şi instrucţiunile cu privire la accesul în locurile în care sunt 

depozitate bunurile de gestiune, ştiind că intrarea altor persoane în asemenea locuri este admisă 

numai în prezenţa gestionarului; 

ee) de a îndeplini cu fidelitate, conştiinciozitate şi la termenele prevăzute lucrările 

încredinţate, de a respecta îndatoririle de serviciu stabilite prin fişa postului ce le revin în cadrul 

serviciului şi pe instituţie şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii 

instituţiei; 

ff)  de a informa în scris când acest lucru li se cere, în mod explicit, despre modul şi 

gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

gg) de a folosi integral şi cu maximă eficienţă timpul afectat îndeplinirii obligaţiilor de 

serviciu, fără a se ocupa de activitaţi străine şi fără a-i sustrage de la lucru pe ceilalţi colegi; 

hh) de a-şi însuşi şi de a respecta normele legale de prevenire şi stingere a incendiilor, 

normele de protecţia muncii şi cele igienico-sanitare;  

ii) de a participa, când sunt solicitaţi, la acţiuni şi deplasări organizate de instituţie, în 

cazul în care manifestarea are loc în altă localitate decât cea de reşedinţă; 

 

jj)  de a îndeplini şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele 

colective de muncă aplicabile sau dispuse de conducerea Centrului; 

         

(2) SANCŢIUNILE prevăzute pentru nerespectarea acestor obligaţii vor fi aplicate 

conform legislaţiei în vigoare (Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare). 

                  

                                                     

CAPITOLUL  VI 

 
UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC 

       

         Art. 23 (1) Accesul la INTERNET se face numai în interes de serviciu, fiind interzise 

activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de 

propagandă, instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul, etc.; 

se permit download-uri (descărcări de pe internet) exclusiv în cazul în care fişierele descărcate 

sunt necesare activităţii din cadrul instituţiei.  

(2) Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe internet, 

abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin poşta electronică.  

(3) Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul 

de acces, informaţia descărcată şi adresa de IP fiind monitorizate. 

 

        Art. 24. Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea 

acesteia, asupra fişierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă 
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modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervnţia asupra bazelor de date altfel decât prin 

programele implementate. Pentru orice incident informatic se va solicita intervenţia societăţii 

I.T. cu care instituţia a încheiat contract de service, care analizează şi adoptă măsuri de 

remediere.  

 

Art. 25. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru şi în interesul serviciului, atât în 

timpul orelor de program cât şi în afara acestuia. Este interzisă cu desăvârşire instalarea sau 

copierea altor programe decât cele care au fost instalate iniţial pe sistemele de calcul din 

patrimoniul instituţiei. Programele instalate trebuie să fie cu licenţă. 

 

        Art. 26. Detectarea de viruşi informatici sau programe cu caracter distructiv, precum şi 

sustragerea şi folosirea datelor în interes personal atrag răspunderea materială, contravenţională 

sau penală, după caz, a persoanelor găsite vinovate pentru neglijenţă sau rea-intenţie, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

        Art. 27. Este obligatorie respectarea normelor de protecţie a muncii la folosirea tehnicii 

sub tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii. 

 

         

 

CAPITOLUL VII 

 
ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRU - 

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 

 

Art. 28. Durata săptămânii de muncă este de 5 zile lucrătoare, iar durata zilei de muncă 

la locurile de muncă obişnuite este de 8 ore/zi. Durata maximă a timpului de muncă nu poate 

depăşi 40 de ore pe săptămână.  

 

Art. 29. Angajaţii au obligaţia să respecte şi să folosească cu eficienţă maximă 

programul de lucru, folosind integral timpul de muncă pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor 

de serviciu. 

 

Art. 30.(1) Programul de muncă în incinta Centrului Judeţean de Cultură şi Artă se 

stabileşte astfel: 

- de luni până joi programul de muncă începe la ora 8.00 şi se termină la ora 

16.30; 

- iar în ziua de vineri programul de muncă începe la ora 8.00 şi se termină la 

ora 14,00. 

(2) Pentru personalul Serviciului Scoala Populara de Arte programul de muncă este 

stabilit în funcţie de programul elevilor înscrişi la fiecare activitate în parte şi de numărul de 

ore de predare repartizat pe zile. 

 

Art.31.(1) Programul de lucru integral va fi detaliat expres în contractul individual de 

muncă. 
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(2) Programul de lucru şi modul de repartizare a acestuia pe zile va fi adus la cunoştinţa 

salariaţilor şi va fi afişat la sediul centrului. 

 

Art.32.(1) Munca suplimentară nu va putea fi efectuată fără acordul salariatului cu 

excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii 

unor accidente sau înlăturării consecinţelor unui accident. 

(2) La solicitarea conducerii centrului salariaţii vor putea efectua muncă suplimentară 

fără însă a depăşi 48 de ore pe săptămână (durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv 

orele suplimentare).                                              

(3) Munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal, de către 

personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă 

suplimentară şi se compensează cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice 

după efectuarea acesteia.  

 (4) La locurile de muncă la care  durata normală a timpului de lucru a fost redusă 

potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai 

temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber 

corespunzător. 

 

Art. 33. Timpul prestat peste programul normal de lucru în cazul deplasărilor în judeţ 

sau în ţară nu se compensează cu timp liber deoarece se plăteşte diurna. În situaţia în care 

deplasările se efectuează în zilele de sâmbătă şi duminică, pe lângă diurnă, acestea se 

compensează şi cu timp liber corespunzator. 

 

Art. 34. In vederea respectarii art. 137, alin (1) din Codul Muncii, republicat, prin care 

angajatorul trebuie sa acorde salariatului un repaus saptamanal de 48 ore consecutive, zilele de 

sambata si/sau duminica in care unii salariati sunt delegati sa presteze activitate in interesul 

Centrului, recuperarile se vor face dupa urmatorul grafic: 

 

 

Zile din week-end in care se lucreaza Zile de recuperare 

Sambata Luni-dupa ziua lucrata 

Duminica Vineri -dinaintea zilei lucrate 

Sambata si Duminica Luni si Marti-dupa zilele lucrate/sau 2 alte 

zile consecutive 

 

Art. 35.(1)  Prezenţa salariaţilor la locul de muncă se evidenţiază prin condica de 

prezenţă, care se semnează de toţi salariaţii, la sosire şi la plecare. Regula se aplică tuturor 

salarialţilor, inclusiv celor încadraţi cu timp de lucru parţial.  Excepţiile se aprobă de 

conducerea centrului, care răspunde pentru astfel de aprobări. 

  (2)Condica de prezenta va putea fi semnata de catre salariati prima jumatate de ora a 

programului de lucru pentru inceperea programului si in ultima jumate de ora a programului de 

lucru pentru terminarea programului, pentru ziua respectiva. 

  (3)Daca nu se semneaza condica de prezenta de catre un salariat in timpul programului 

prevazut la alin.(2), se va face mentiune in condica de prezenta la prima ora a zilei urmatoare, 

si aceasta mentiune va putea fi anulata doar de semnatura directorului. 
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   (4) Este interzis salariaţilor, indiferent de funcţie, părăsirea centrului în timpul orelor 

de lucru, în interes personal, fără învoire aprobată de director sau şeful de birou/serviciu astfel: 

- şefii de compartiment / birou / serviciu, pot aproba învoiri pentru salariaţii din 

subordinea directă pe o durată de cel mult 2 ore, vor consemna şi vor urmări recuperarea acestor 

ore; în lipsa şefului direct, învoirea se aprobă de şeful ierarhic imediat următor; 

- pentru solicitările de învoiri la care nu sunt abilitaţi şefii de compartimente se va obţine 

aprobarea directorului; 

 

Art. 36 (1) În toate cazurile şi indiferent de funcţia deţinută, ieşirea din instituţie se 

comunică şefului; controlul acestor plecări se face de către director. 

(2) Întârzierea la începerea programului de lucru sau plecarea înainte de sfârşitul orelor 

de lucru, lipsa nemotivată, plecările din instituţie cu încălcarea dispoziţiilor Regulamentului 

intern, constituie abateri de la disciplina muncii şi sunt sancţionate potrivit prevederilor legale 

în vigoare. 

(3) Salariatul care nu se prezintă la instituţie din motive de boală sau forţă majoră este 

obligat să anunţe imediat instituţia în mod direct sau indirect.    

(4) Anual se vor totaliza zilele întregi rezultate din învoiri nerecuperate, absenţele 

nemotivate şi concediile fără plată. 

 

         Art. 37. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele prevăzute de art. 139 

din Codul muncii, şi anume:  

- 1 şi 2 Ianuarie; 

- 24 Ianuarie (ziua Unirii Principatelor Romane) 

- Vinerea mare (ultima zi de vineri inainte de Sfintele Pasti) 

-  prima şi a doua zi de Paşti;  

- 1 Mai; 

- 1 Iunie – ziua copilului; 

-  prima şi a doua zi de Rusalii;  

- 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. 

 

Art. 38. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor şi nu 

poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.  

 

Art. 39. Salariaţii centrului au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de 

odihnă plătit, în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează: 

 

până  la  10 ani          - 21  zile  lucrătoare 

     peste      10 ani          - 25  zile  lucrătoare 
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Art. 40 (1) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu 

activitatea prestată într-un an calendaristic. 

(2) Salariatii care sint incadrati in posturi cu fractiuni de norma au dreptul al concediu de 

odihna cu durata integrala stabilita potrivit articolului precedent, corespunzator vechimii in 

munca.  

Art. 41.(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul 

încetării contractului individual de muncă. 

 

Art. 42. Efectuarea concediilor de odihnă se realizează în baza unei  programări 

colective sau individuale stabilite de angajator după consultarea sindicatului sau, după caz, a 

reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, 

pentru programările individuale, ţinând seama de necesitatea asigurării continuităţii în 

executarea sarcinilor specifice şi se aprobă de conducerea instituţiei. Programarea se face până 

la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.  

 

Art. 43.(1) Orice schimbare a datelor concediilor se face la cererea salariatului motivată 

conform legii şi aprobată de conducerea instituţiei. 

(2) Întreruperea efectuării concediului de odihnă se face numai la solicitarea scrisă a 

conducerii. 

 

Art. 44.  În cazul în care programarea concediilor de odihnă se face fracţionat, 

angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-

un an calendaristic cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

 

 Art. 45. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada 

în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din 

motive obiective, concediul nu poate fi efectuat 

 

Art. 46. Evidenţa concediilor de odihnă, de boală, a învoirilor şi a concediilor fără plată 

şi de studii se ţine de către compartimentul de resurse umane. 

                

Art. 47. Indemnizaţia de concediu de odihnă se poate plăti de angajator cu cel puţin 5 

zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu – la solicitarea salariatului. 

 

Art. 48. Conducerea centrului poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz 

de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. 

În acest caz instituţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, 

necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de 

acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. 

 

Art. 49. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile 

lucrătoare libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, astfel: 

- căsătoria salariatului                 - 5 zile 

- căsătoria unui copil                   - 3 zile 

 - naşterea sau adopţia unui copil - 3 zile 
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 - decesul decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile 

     - donatorii de sânge        - 1 zi, în ziua donării, potrivit dispoziţiilor                    art. 11 lit. 

b) din HG 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge; 

Drepturile donatorilor prevăzute la art. 11 vor fi acordate pe baza documentelor justificative 

eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.  

 

Art. 50. (1) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată a cărui durată cumulată pe parcursul 

unui an calendaristic nu poate depăşi 90 de zile calendaristice într-un an, cumulat, conform 

Codului muncii şi a prevederilor H.G. nr. 250/1992, cu modificările şi completările ulterioare, 

in urmatoarele situatii: 

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 

învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a 

examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs 

seral sau fără frecvenţă; 

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei 

de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 

(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele 

situaţii: 

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în 

certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă 

mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; 

  b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel 

în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, 

precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, 

soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu 

avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. 

(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute 

la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor. 

 

Art. 51.(1) Concediile pentru formarea profesională fără plată  se acordă la solicitarea 

salariatului pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

(2) Conducerea poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar 

prejudicia grav desfăşurarea activităţii.      

                                                  

Art. 52.(1) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să fie 

înaintată conducerii 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.  

 (2) 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 următorîn cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la aliniatul 1.  

Art. 53. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata 

concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte 

drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 
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CAPITOLUL VIII 

 
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art. 54. În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice salariat 

interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului Intern, în scris cu 

precizarea expresă a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale care consideră 

salariatul că sunt astfel încălcate. 

Art. 55. Angajatorul desemnează o persoană care să formuleze răspunsuri la cererile sau 

reclamaţiile individuale ale salariaţilor în legătură cu modul de derulare al raportului de muncă 

între angajator şi angajat, cu respectarea prevederilor regulamentului intern de către angajaţi, 

care vor fi comunicate acestora personal sau prin poştă. 

Art. 56. Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de intrări – ieşiri 

al instituţiei şi va fi soluţionată de către persoana împuternicită special de către angajator, în 

conformitate cu atribuţiile stabilite în fişa postului, sau precizate în cuprinsul contractului 

individual de muncă. 

Art. 57. Sesizarea va fi soluţionată şi răspunsul va fi redactat în termen de 

30 calendaristice de la data înregistrării după cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă 

la aprecierea corectă a stării de fapt şi va purta viza conducerii instituţiei. 

Art. 58. După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări- ieşiri, acesta  va 

fi comunicat salariatului ce a formulat sesizarea/reclamaţia de îndată, în următoarele modalităţi: 

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

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

în termen de 2 zile, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

Art. 59. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de 

competenţa instanţelor judecătoreşti – tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are 

domiciliul, reşedinţa, sau după caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile de la data comunicării 

de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate cu respectarea prevederilor 

legale. 

Art. 60. Pentru adeverinţele necesare la medic termenul de răspuns este de 1 zi, după 

cererea formulată în scris de salariat. 

 

CAPITOLUL IX 

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN INSTITUŢIE 

 

Art. 61 Salariaţii vor executa ordinele de serviciu legal emise. Executarea unui ordin de 

serviciu vădit ilegal nu îl exonerează pe salariat de răspunderea disciplinară. 

Art. 62 Fiecare salariat are obligaţia de a duce la îndeplinire imediat şi în timpul cel mai 

scurt sarcinile primite de la conducerea unităţii. 

Art. 63 Directorul asigură întocmirea circuitului documentelor în cadrul compartimentelor. 

Repartizarea sarcinilor urgente se va face sub îndrumarea conducerii. 
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CAPITOLUL X 

 
ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

 

Art. 64. Orice acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariaţii Centrului 

prin care aceştia au încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de 

muncă, sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor de 

serviciu şi/sau directorului, constituie abatere disciplinară, sancţionată ca atare, indiferent de 

postul ocupat în instituţie de persoana vinovată. 

 

Art. 65. Abateri disciplinare sunt urmatoarele fapte: 

1. întârzierea la intrarea în serviciu, cu durata sub o oră, de cel puţin 2 ori într-o lună 

calendaristică; 

2. părăsirea locului de muncă fără permisiune; 

3. perturbarea liniştii la locul de muncă, în incinta instituţiei; 

            4.   părăsirea locului de muncă în timpul programului sau vizitarea altor sectoare fără 

motive legate de activitatea profesională şi fără aprobarea şefului direct; 

5. folosirea telefonului instituţiei în interes personal; 

6. fumatul în incinta instituţiei, în alte locuri decât cele destinate special acestui scop prin 

indicatorul “loc pentru fumat”; 

7. semnarea în condica de prezenţă în locul persoanelor care întârzie sau lipsesc de la 

program; 

8. neanunţarea timp de 3 zile şi nemotivarea legală a absenţelor din motive de boală sau 

forţă majoră. 

9. aplicarea de afişe aprobate în alte locuri decât cele stabilite; 

10. nesupunerea şi contestarea nejustificată a hotărârilor şefului direct; 

11. neîndeplinirea repetata a atribuţiilor, lucrărilor încredinţate; 

12. adoptarea unor atitudini necorespunzătoare faţă de subalterni, fapte ce decurg din 

obligaţia funcţiei de şef; 

13. adoptarea unei atitudini jignitoare faţă de şefi şi de colegii de serviciu;                                              

14. tentativa de sustragere de bunuri materiale aparţinând instituţiei; 

15. introducerea sau facilitarea introducerii în incinta instituţiei a persoanelor străine; 

16. folosirea copiatorului, calculatorului şi imprimantelor în alte scopuri decât în interes 

de serviciu; 

          17. prestarea de servicii sau executarea de lucrări, altele decât cele prevăzute în sarcinile 

de serviciu sau utilizând resursele instituţiei, în timpul sau în afara programului de lucru; 

      18. neglijenţele cauzatoare de pagube materiale; 

          19. atitudinea irevenţioasă faţă de spectatori sau partenerii contractuali şi colegii de 

serviciu; 

          20. reclamaţii calomnioase şi / sau nefondate în afara instituţiei prin care se aduc prejudicii 

morale şi materiale acesteia (pierderea încrederii unor spectatori, renunţări la contractarea unor 

lucrări, sistarea sau suspendarea unor lucrări, crearea              

unei imagini nefavorabile instituţiei, conducerii acestuia sau salariaţilor lui). În acest caz, se vor 

imputa şi cheltuielile suportate de instituţie, pentru cercetarea, analiza şi redactarea răspunsurilor 

de către organele în drept, precum şi daune-interese, după caz; 
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          21. părăsirea scenei în timpul spectacolelor fără aprobarea şefului direct;  

22. părăsirea scenei în timpul spectacolelor fără aprobarea şefului direct, respectiv a 

regizorului tehnic (scenă), care pune in pericol siguranta artiştilor, a personalului de scena si 

contribuie la prejudicierea imaginii Centrului; 

23. insultarea conducătorului instituţiei, şefilor de servicii şi birouri, colegilor cu care 

lucrează, a restului de salariaţi; 

24.  primirea de la beneficiarii instituţiei de recompense materiale de orice fel pentru 

activităţile prestate în cadrul atribuţiilor de serviciu; 

          25. comunicarea sau difuzarea pe orice cale, fără avizul conducerii, documente sau 

informaţii privind activitatea instituţiei; 

          26. comiterea unor acte care ar putea să pună în primejdie securitatea instituţiei, a 

personalului sau a persoanei proprii; 

          27. scoaterea din incinta instituţiei de bunuri materiale aparţinând acesteia, fără acte 

doveditoare de aprobare; 

28. înstrăinarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale şi combustibil sau 

folosirea în interese străine faţă de activitatea instituţiei; 

29. permiterea accesului persoanelor străine în locurile neaccesibile publicului; 

30. schimbarea temporară a locului de muncă prin înţelegere reciprocă, fără aprobarea 

şefului de serviciu sau conducătorului instituţiei;   

31. consumul de băuturi alcoolice în timpul serviciului sau prezentarea la serviciu sub 

influenţa alcoolului;     

                                

Art. 66.(1) Sanctiunile disciplinare aplicabile abaterilor disciplinare ale salariaţilor, 

conform Codului muncii (Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sunt 

urmatoarele: 

a) Avertismentul  scris; 

b)  Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 

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

c) Reducerea salariului de baza pe o durata de 1- 3 luni cu  5 – 10  %;  

         d) Reducerea salariului si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 

1- 3 luni cu  5 – 10 %; 

             e) Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

         (2) Individualizarea sanctiunii se va face de catre comisia de cercetare in functie de 

gravitatea abaterii disciplinare, tinand cont si de eventualele abateri anterioare, dar si de 

comportamentul general al salariatului. 

                                         

  

CAPITOLUL XI 

 
REGULI PRIVIND PROCEDURA DISCIPLINARA 

 

Art. 67. Conducerea instituţiei va stabili sancţiunea disciplinară aplicabilă  în raport cu 

gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie a salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 
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- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

 - eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat.    

                                           

Art. 68. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris 

nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile; în acest scop 

salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către directorul instituţiei să 

realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, locul şi ora întrevederii. 

 

Art. 69. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la 

articolului precedent, fără un motiv obiectiv, dă dreptul conducerii instituţiei să dispună 

sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.    

                                       

Art. 70. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi 

să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei împuternicite să realizeze cercetarea 

toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în cercetarea sa, precum şi dreptul să 

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

  

Art. 71.(1) Aplicarea sancţiunii disciplinare se face printr-o dispoziţie întocmită în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în dispoziţie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b)  precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul 

colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

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

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. 

(3) din Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea; 

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

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

 

         Art. 72.(1) Dispoziţia de sancţionare se va comunica salariatului în cel mult 5 zile 

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

        (2) Dispoziţia de sancţionare se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în 

caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau  reşedinţa comunicată de 

acesta. 

 

Art. 73. Salariarul nemulţumit de sancţiunea aplicată poate contesta dispoziţia de 

sancţionare la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la 

data comunicării. 
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CAPITOLUL XII 
 

RĂSPUNDEREA  PATRIMONIALĂ 

 

Art. 74.(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu 

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

legătură cu serviciul. 

(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate 

adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. 

(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul 

vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 şi următoarele din Codul muncii. 

 

Art. 75. Salariaţii instituţiei răspund, potrivit legislaţiei în vigoare, patrimonial, civil, 

administrativ şi penal, conform legii pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi 

în legătură cu munca lor. 

 

Art. 76. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze 

neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 

al serviciului. 

 

Art. 77. Bunurile culturale şi materiale ale instituţiei sunt împărţite pe sedii şi sunt 

constituite în gestiuni cu doi gestionari. 

 

Art. 78. Dacă angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în 

legătură cu munca sa, poate solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, 

recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai 

mic de 30 de zile de la data comunicării. Contravaloarea pagubei recuperate nu poate fi mai mare 

decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

 

Art. 79.(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii 

fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi exact determinată, 

răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei 

şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

 

Art. 80. Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 

restituie. Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în 

natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte 

contravaloarea lor. 

 

Art. 81. (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile 

salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea instituţiei la care este încadrată în muncă. 

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună 

cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv. 
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Art. 82. (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul 

să-l fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la alt angajator ori devine functionar 

public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate 

publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit. 

  (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui 

contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea 

bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.  

 

Art. 83. În cazul în care acoperirea prejudiciului, prin reţineri lunare din salariu nu se 

poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, 

angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă. 

Art. 84. (1)  Activele imobilizate corporale şi necorporale precum şi obiectele de inventar 

sunt în gestiunea celor care le utilizează. 

(2) Materialele sunt în gestiunea referentului şi magazinerului şi se eliberează, conform 

legislaţiei în vigoare, pe bază de bon de consum. 

 

 

 CAPITOLUL XIII 

 
MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU 

CONTRACTUALE SPECIFICE 

 

Art. 85  (1) Efectuarea instructajului personalului este obligatorie de persoana desemnată 

în acest sens (cf. contract PSI ) ori de câte ori este nevoie, cu respectarea perioadelor prevăzute 

de lege. 

 (2) Persoanele (femei/bărbaţi) care fac dovada că au în îngrijire copii cu vârsta mai mică 

de 2 ani pot beneficia de prevederile legale pentru acordarea concediului de creştere şi îngrijire 

copii. 

 (3) Femeile gravide pe perioada sarcinii pot beneficia de program de lucru redus, de până 

la 4 ore/zi. 

 (4) Având în vedere programul specific al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 

în organizarea unor activităţi diversificate (acţiuni culturale, acţiuni educative, simpozioane etc.) 

pentru buna desfăşurare a acestora, repartizarea programului de lucru se va face în funcţie de 

aceste necesităţi – la latitudinea conducerii instituţiei - şi cu respectarea şi încadrarea în 

prevederile legale în materie, salariaţii având obligaţia de a respecta întocmai repartizarea 

programului de lucru. 

 

 

CAPITOLUL XIV 

 
CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE   

INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 

 

    Art. 86. Criterii de evaluare pentru funcţii de execuţie: 
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1. Capacitatea de implementare; 

2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele; 

3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor; 

4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite; 

5. Creativitate şi spirit de iniţiativă; 

6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru; 

7. Capacitatea de a lucra independent; 

8. Capacitatea de a lucra în echipă; 

9. Competenţă în gestionarea resurselor alocate; 

10. Integritatea morală şi etica profesională. 

 

Art. 87. Criterii suplimentare de evaluare pentru funcţii de conducere: 

1. Capacitatea de organizare şi conducere a activităţii; 

2. Capacitatea de analiză şi sinteză; 

3. Capacitatea de a lua decizii corecte în domeniul de activitate; 

4. obiectivitate în aprecierea personalului din subordine; 

5. nivelul de implicare în realizarea atribuţiilor structurii coordonate. 

 

    

CAPITOLUL XV 

 
CRITERII DE PROMOVARE ÎN MUNCĂ 

 

Art. 88. Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin 

trecerea într-un grad, o treaptă profesională sau funcţie superior/superioară. 

 

Art. 89. Promovarea personalului încadrat cu contract individual de muncă în grade sau 

trepte profesionale se face din 3 în 3 ani, de regulă, pe un post vacant, cu excepţia persoanelor 

încadrate pe posturi de debutant, pentru care promovarea se face la un an sau conform normelor 

legale specifice ce reglementează fiecare profesie în parte.    

 

Art. 90. În situaţia în care nu există un post vacant promovarea personalului se face prin 

transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel 

imediat superior, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. 

 

Art. 91. Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului încadrat cu contract 

individual de muncă se face prin examen. 

 

Art. 92. Examenul de promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului încadrat 

cu contract individual de muncă, constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, 

după caz şi interviu, stabilite de comisia de examinare; proba practică se susţine în cazul 

funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice. 

 

Art. 93. Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul ”foarte bine” la evaluarea 

performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani şi să îndeplinească 
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condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare postului, stabilite prin fişa 

postului.   

    

Art. 94. Se pot înscrie la examen angajaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite la 

art. 93 precum şi alte condiţii prevăzute de lege pentru promovare; dosarele în vederea 

participării la examen se depun în termen de 5 zile de la afişare. 

 

Art. 95. Verificarea îndeplinirii condiţiilor se face de către comisia de examen, în termen 

de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere a candidaţilor, iar rezultatul 

verificării, cu menţiunea „admis” sau „respins” se afişează la sediul instituţiei.      

             

Art. 96.(1)Principalele criterii în vederea promovării personalului sunt urmatoarele: 

a) Cunoştinţe teoretice şi practice necesare funcţiei ocupate de persoana evaluată;  

b) Comportament în situaţii de criză; 

c) Abilităţi  de comunicare; 

d) Capacitate  de analiză şi sinteză; 

e) Complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor; 

f) Judecata şi impactul deciziilor; 

g) Influenţă, coordonare şi supervizare. 

(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a) se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul 

de activitate al candidatului, care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a 

experienţei profesionale în domeniul respectiv. Proba scrisă poate fi susţinută şi sub forma unui 

test-grilă. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) se evaluează în cadrul interviului. 

(4) Desfăşurarea examenului se face conform REGULAMENTULUI de organizare şi 

desfăşurare a examenelor pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual – anexa nr. 4  la Dispoziţia nr. 392 din 03 octombrie 2011 a Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 (5) Prevederile REGULAMENTULUI se completează/se modifică cu prevederile legale 

în vigoare privind promovarea personalului, sau cu legislaţia specifică anumitor categorii de 

personal. 

 

 

CAPITOLUL XVI 
 

DISPOZIŢII   FINALE 

 

Art. 97. Prezentul Regulament intern, întocmit cu consultarea salariaţilor de catre 

managerul/directorul institutiei, se aprobă de Consiliul de Administratie. Modificările ulterioare 

se fac după aceeaşi procedură, ori de cate ori intervin alte reglementari legale.               

                            

Art. 98. Prezentul Regulament intern va fi prelucrat de către şefii de servicii, 

compartimente cu toţi salariaţii care vor semna de luare la cunoştinţă. 

 

Art. 99. Fişele posturilor din Centrul Judeţean de Cultură şi Artă sunt anexă la prezentul 

Regulament intern. 
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Art. 100. Prin semnarea prezentului regulament intern, a contractului individual de 

muncă şi a fişei postului, împreună sau separate, semnatarul se obligă să respecte prevederile 

acestora şi să suporte consecinţele pentru încălcarea lor. 

 

Art. 101. Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce 

au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament, prin grija persoanei 

responsabile cu probleme de resurse umane. 

 

Art. 102. Regulamentul intern va produce efecte de la aducerea la cunoştinţă salariaţilor 

în condiţiile art. 87 şi se va afişa la sediul instituţiei. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Oancea Ion Cosma 

 


