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societății  

 Respectarea principiului nediscriminării și înlăturării oricărei forme de 

încălcare a   demnității umane; egalitatea de șanse și tratament; 
interzicerea discriminării bazate pe criterii de sex conform Legii 202/2002 
republicată;  

Capitolul III. Executarea contractului individual de muncă 

 Drepturi și obligații ale salariaților.  

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate.  

Capitolul IV. Drepturi și obligații ale angajatorului  

Capitolul V. Evaluarea salariaților și criteriile de competență 

Capitolul VI. Reguli privind protecția, igiena și sănătatea în muncă 

 Obligații ale angajatorului și ale salariaților  

Capitolul VII. Protecția maternității la locul de muncă 

Măsuri privind igiena, protecția sănătății și securității în muncă a 

salariatelor gravide și/sau mame, lauze sau care alăptează 

Capitolul VIII. Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. Reguli 
referitoare la  procedura disciplinară 

Capitolul IX. Procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor 
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Capitolul XI. Dispoziții finale 
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Capitolul I. Dispoziții generale  

Art. 1. Prezentul regulament stabilește reguli cu privire la relațiile de 

muncă ce se desfășoară în cadrul GrădinițeiDandelionBaicoi, reguli 

privind protecția, igiena și securitatea în muncă, drepturi și obligații ale 

angajatorului și salariaților, reguli privind disciplina muncii, abateri și 

sancțiuni disciplinare aplicabile, reguli cu privire la modul de soluționare 

a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, cât și reguli cu 

privire la modul de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale 

specifice.  

Art. 2. Dispozițiile cuprinse în prezentul regulament intern se aplică 

tuturor persoanelor încadrate, în cadrul Grădiniței Dandelion Baicoi. în 

baza unui contract individual de muncă, indiferent de funcția deținută în 

cadrul societății, naționalitate, apartenență socială, origine etnică, rasă, 

vârstă, religie, convingeri, sex, orientare sexuală etc.  

Art. 3. Normele prevazute în prezentul regulament nu pot aduce atingere 

niciunui principiu de drept dintre cele prevăzute in Constituția României, 

legislația muncii sau alte reglementări legale în vigoare.  

Capitolul II. Principii și reguli generale privind relațiile de muncă în 

cadrul societății (Respectarea principiului nediscriminării și înlăturării 

oricăriei forme de încălcare a demnității umane; egalitatea de șanse și 
tratament; interzicerea discriminării bazate pe criterii de sex conform 

Legii 202/2002 republicată)  

Art. 4. Relațiile de muncă în cadrul societății se bazează  pe respectarea 

următoarelor principii de drept:  

a) principiul libertății muncii;  

b) principiul nediscriminării;  

c) principiul înlăturării oricarei forme de încălcare a demnității;  

d) principiul egalității de șanse și tratament atât la angajare, cât și pe 

parcursul executării contractului individual de muncă ori la încetarea 

acestuia;  

e) principiul echității în atribuirea sarcinilor de serviciu.  

Art. 4.1. Prin egalitate de șansă și de tratament între femei și bărbați se 

ințelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor 
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diferite, ale persoanelor de sex masculin și respectiv feminin și 

tratamentul egal al acestora.  

Art. 4.2. În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de 

tratament față de toți salariații unității.  

Art. 4.3.Angajatorul va acționa în mod permanent pentru promovarea 

egalității de șansă și de tratament între femei și bărbați și pentru 

eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe criteriul de sex, 

principii pe care le va aplica la toate nivelurile ierarhiei profesionale.  

Art. 4.4 Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în 

relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:  

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;  

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate 

nivelurile ierarhiei profesionale;  

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;  

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;  

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;  

f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în 

muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;  

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele 

publice şi private de securitate socială;  

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la 

beneficiile acordate de acestea;  

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.  

Art. 4.5. De egalitate de șansă și tratament între femei și bărbați în 

relațiile de muncă beneficiază toți salariații, indiferent de funcția deținută 

în cadrul unității, naționalitate, apartenență socială, apartenență ori 

activitate sindicală, origine etnică, rasă, vârstă, religie, convingeri, 

orientare sexuală, indifrent de tipul si durata contractului individual de 

muncă sau de modalitățile în care este prestată munca.  
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Art. 5. Angajatorul recunoaște tuturor salariatilor societății, fără 

discriminare, dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la 

promovare la orice nivel ierarhic și profesional, dreptul la condiții de 

muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de 

securitate și sănătate în muncă, precum și la respectarea demnității și a 

conștiinței salariaților.  

Art. 5.1. Este interzisă în cadrul Grădiniței Dandelion Baicoi discriminarea 

directă sau indirectă bazată pe criterii de sex (în înțelesul prevederilor 

Legii 202/2002 republicată), orientare sexuală, caracteristici genetice, 

vârstă, apartenența națională, rasa, culoare, etnie, religie, opțiune 

politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, 

apartenența ori activitate sindicală.  

Art. 5.2. Este interzis la locul de muncă orice comportament de hărțuire 

sau hărțuire sexuală, având ca efect:  

- crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate 

sau de descurajare pentru persoana afectată;  

- influențarea negativă a situației persoanei angajate în ceea ce privește 

promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori 

accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului 

acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața 

sexuală.  

Art. 6. În sensul prevederilor Legii 202/2002 republicată, termenii de mai 

jos au urmatoarele înțelesuri:  

a) prin discriminare directă se înțelege situația în care o persoană este 

tratată mai puțin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi 

tratată altă persoană într-o situație comparabilă; 

 b) prin discriminare indirectă se înțelege situația în care o dispoziție, un 

criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special 

persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu 

excepția cazului în care această dispoziție, acest criteriu sau această 

practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de 

atingere a acestui scop sunt corespunzatoare și necesare;  

c) prin hărțuire se înțelege situația în care se manifestă un 

comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca 
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efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de 

intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;  

d) prin hărțuire sexuală se înțelege situația în care se manifestă un 

comportament nedorit cu conotație sexuala, exprimat fizic, verbal sau 

nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei 

persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor;  

e) prin munca de valoare egala se înțelege activitatea remunerată care, 

în urma comparării, pe baza acelorași indicatori și a acelorași unități de 

masură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoștințe și 

deprinderi profesionale similare sau egale și depunerea unei cantități 

egale ori similare de efort intelectual și/sau fizic;  

f) prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înțelege discriminarea 

directa și discriminarea indirectă, hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei 

persoane de către o alta persoană la locul de muncă sau în alt loc în 

care aceasta își desfășoară activitatea;  

g) prin discriminare multiplă se înțelege orice faptă de discriminare 

bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare.  

Art. 7. Este interzisă discriminarea directă sau indirectă bazată prin 

utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajează 

persoanele de un anumit sex, în legatură cu relațiile de muncă și condiţii 

de prestare a muncii, referitoare la:  

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia 

candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;  

b) încheierea, modificarea, suspendarea, şi/sau încetarea raportului 

juridic de muncă;  

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

d) stabilirea remuneraţiei;  

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate 

socială;  

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 

perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;  

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;  
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h) promovarea profesională;  

i) aplicarea măsurilor disciplinare;  

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de 

acesta;  

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.  

Art. 7. 1. Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o 

persoană pe criteriu de sex.  

Art. 7. 2. Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea 

angajării, să prezinte un test de graviditate şi / sau să semneze un 

angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata 

de valabilitate a contractului individual de muncă.  

Art. 8. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice 

comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având 

ca scop sau efect:  

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate 

sau de descurajare pentru persoana afectată;  

b) de a influenţa negativ situaţia 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.  

Art. 9. Orice comportament cu caracter naționalist – șovin, de instigare la 

ură rasială sau națională, ori acel comportament ce vizează atingerea 

demnității sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, 

umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a 

unui grup de persoane, constituie abatere de la prezentul Regulament 

intern.  

Art. 10. Salariații vor fi informați în scris, pe baza de semnatura, la 

angajare despre prevederile Legii 202/2002 republicată și despre 

drepturile pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității 

de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă si ori 

de cate ori este necesar pe parcursul executării contractului individual de 

muncă, prin afișarea în locuri vizibile la toate punctele de lucru unde se 

desfașoară activitate, asupra modificărilor și/sau completărilor legislative 
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privitoare la egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, la 

interzicerea discriminării bazate pe criteriul de sex ori în cazul apariției 

de noi situații sau prevederi legislative etc.  

Art. 10.1. Angajatii care se consideră discriminați au dreptul să 

formuleze sesizări/reclamații către angajator prin care să denunțe 

comportamentele discriminatorii, și să solicite sprijinul reprezentanților 

salariaților pentru rezolvarea situației la locul de muncă.  

Art. 10.2. Angajatorul va numi o comisie care va cerceta aspectele 

sesizate.  

Art. 10.3. Concluziile cercetării respective vor fi aduse la cunoștința 

salariatului care a formulat sesizarea, salariatului acuzat de 

comportament discriminatoriu, cât și conducerii unității.  

Art. 10.4. În cazul în care aspectele sesizate se confirmă, conducerea 

unității va lua toate măsurile necesare pentru sancționarea disciplinară a 

angajaților care, prin comportamentul lor la locul de muncă, încalcă 

demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, 

de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare.  

Art. 11. Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariaților pentru 

comportamente discriminatorii și/sau pentru comportamente care încalcă 

demnitatea umană sunt cele prevazute în prezentul regulament intern, 

putându-se merge până la desfacerea disciplinară a contractului 

individual de muncă.  

Art. 12. Aplicarea sancțiunilor disciplinare se va face cu respectarea 

procedurii prevazute de Legea nr. 53/2003 republicată modificată și 

completată – Codul muncii.  

Art. 13. În vederea respectării principiilor mai sus menționate 

conducerea unității formulează urmatoarele reguli:  

a) încadrarea în muncă în baza unui contract individual de muncă se 

face prin concurs (testare, interviu), iar contractul individual de muncă se 

încheie, între părți, numai dupa ce solicitantul postului prezintă actele 

necesare angajării, conform legislației în vigoare.  

b) principalul criteriu avut în vedere de către angajator la încadrarea în 

muncă este competența profesională, fiind excluse discriminările de 

orice fel;  
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c) în cazul concedierii conform prevederilor art. 65(1) din Legea 53/2003 

republicată modificată și completată – Codul muncii, criteriul de baza va 

fi competența profesională a angajatului.  

I. La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea 

posturilor vacante de natura celor desființate, măsurile vor afecta în 

ordine:  

1) contractele individuale de muncă ale salariaților care cumuleaza două 

sau mai multe funcții, precum și ale celor care cumulează pensia cu 

salariul;  

2) contractele individuale de muncă ale salariaților care îndeplinesc 

condițiile de pensionare la cererea lor;  

II. La luarea măsurii de desfacere a contractului individual de muncă 

pentru reducerea de posturi, principal criteriu avut în vedere la stabilirea 

ordinii de prioritate la concediere este realizarea obiectivelor de 

performanță de către salariat, urmând ca celelalte criterii de natură 

socială să fie avute în vedere în subsidiar pentru departajarea 

salariaților, acestea făcând referire la :  

1) dacă măsura ar putea afecta doi soți care lucrează în aceeași unitate, 

se desface contractul de muncă al soțului care are venitul cel mai mic, 

fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de munca al unei 

persoane care ocupa un post nevizat de conducere;  

2) masura va afecta mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;  

3) măsura va afecta numai în ultimul rând femeile care au în îngrijire 

copii, bărbații văduvi sau divorțați care au în îngrijire copii, pe 

intreținătorii unici de familie, precum și pe salariații, bărbați sau femei, 

care mai au cel mult trei ani până la pensionare la cererea lor;  

4) se va ține seama, în ordine de următoarele criterii :  

- competența profesională;  

- recompensele și/sau sancțiunile primite în ultimul an de activitate în 

cadrul firmei;  

- vechimea în funcția exercitată;  

- vechimea în cadrul unității;  
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III. În situația în care postul vizat de desființare este unic, nu se mai are 

în vedere niciun criteriu pentru stabilirea ordinii la disponibilizare;  

a) încetarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului 

impune acordarea unui termen de preaviz de 20 zile lucrătoare pentru 

funcțiile de executie, respectiv 45 de zile lucratoare pentru funcțiile de 

conducere. În cazul refuzului salariatului de a acorda preavizul 

menționat, acesta poate fi sancționat disciplinar, conform prevederilor 

prezentului regulament intern și cu respectarea dispozițiilor prevazute în 

Legea 53/2003 republicată, modificată și completată– Codul muncii, 

angajatorul putând desface disciplinar, în cazul în care nerespectarea 

termenului de preaviz de către salariat ar avea urmări grave ori ar aduce 

prejudicii de orice fel unității;  

b) în cazul desfacerii contractului individual de muncă din inițiativa 

angajatorului, când societatea este obligată să acorde preaviz, acesta va 

fi de cel putin 20 de zile lucrătoare;  

c) este interzisă, în cadrul societății, exercitarea oricărei acțiuni sau 

inacțiuni, directe ori indirecte de natură să aducă prejudicii morale sau 

atingeri demnității umane, relațiile în cadrul unității fiind strict 

profesionale;  

d) salariatii unității beneficiază la locul de muncă de condiții și drepturi 

egale asigurate prin grija angajatorului.  

Capitolul III. Executarea contractului individual de muncă 

Drepturi și obligații ale salariaților.  

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate  

Art. 14. În executarea contractului individual de muncă, salariatul și 

angajatorul urmăresc exercitarea drepturilor ce le revin și a obligațiilor ce 

le incumbă rezultate în urma negocierii efectuate cu respectarea 

prevederilor legale, concretizate în clauzele contractului individual de 

muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil, clauze ce sunt precizate 

și în cuprinsul prezentului Regulament intern.  

Art. 14.1. Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute 

prin lege. Orice tranzacție prin care se urmarește renunțarea la drepturile 

recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită 

de nulitate.  
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Art. 14.2. Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajat 

și angajator se stabilesc potrivit legii, prin negociere,în cadrul contractelor 

colective de munca și al contractelor individuale de muncă.  

Drepturile și obligațiile salariatului:  

Art. 15. Salariatul are, in principal, următoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual;  

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;  

e) dreptul la demnitate în muncă;  

f) dreptul la acces la formarea profesională, informare și la consultare;  

g) dreptul la securitate și sănătate în munca;  

h) dreptul la informare si consultare;  

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de 

muncă și a mediului de muncă;  

j) dreptul la protecție în caz de concediere;  

k) dreptul la negociere colectivă și individuală;  

l) dreptul de a participa la acțiuni colective;  

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  

n) dreptul de a cunoște criteriile și modalitățile de evaluare, dispuse de 

angajator precum și dreptul de a contesta rezultatul evaluării;  

o) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 

aplicabile.  

Art. 16. Salariatul are, în principal, urmaăoarele obligații:  

a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini 

sarcinile și atribuțiile ce îi revin conform fișei postului și a contractului 

individual de muncă;  

b) obligația de a respecta disciplina muncii;  
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c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul intern, în 

contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă, 

precum și cele prevazute în fișa postului;  

d) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de 

serviciu;  

e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în 

unitate;  

f) obligația să cunoască criteriile și modalitățile de evaluare, dispuse de 

angajator;  

g) obligația de a respecta obiectivele de performanță individuale impuse 

și de a acționa în scopul realizării acestora în termen util;  

h) obligația de a coopera cu angajatorul în vederea realizării de către 

acesta a evaluării periodice, efectuate pe baza criteriilor de competență 

stabilite în Regulamentul intern și prevăzute în fișa postului;  

i) obligația de a respecta secretul de serviciu;  

j) obligația de a respecta programul de muncă și a orarului de lucru 

stabilit prin Regulamentul intern;  

k) obligația de a se prezenta la serviciu în ținuta corespunzatoare și în 

deplina capacitate de muncă;  

l) obligația de a returna la încetarea contractului individual de muncă a 

documentațiilor și materialelor de specialitate de care a beneficiat în 

calitate de angajat, de a preda în bună stare mijloacele tehnice și 

obiectele de inventar avute în folosință pe durata executării raporturilor 

de muncă, de a lichida toate datoriile față de unitate.  

m) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 

aplicabile.  

Art. 17. Posibilitatea instituita de lege de a raspunde patrimonial în 

temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale pentru 

pagubele materiale produse din vina și in legătura cu munca lor; această 

raspundere va fi stabilită de către instanța de judecată competentă.  
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Art. 17.1. Salariații nu raspund de pagubele provocate de forța majoră 

sau de alte cauze neprevazute și care nu puteau fi înlăturate și nici de 

pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.  

Art. 18. Pe întreaga durată a raporturilor de muncă angajații unității vor 

respecta regulile privind concurența neloială, în acest sens au 

urmatoarele obligații:  

a) sa nu influențeze direct sau indirect clienții, furnizorii sau alți parteneri 

contractuali ai firmei, să nu intreprinda afaceri cu aceștia și să nu 

desfășoare pe cont propriu sau prin interpuși, afaceri de tipul celei 

desfășurate de către firmă;  

b) să nu întreprindă niciun fel de acțiuni, personal sau prin interpuși, în 

scopul determinării altor salariați ai firmei să înceteze raporturile de 

muncă încheiate cu firma și eventual să încerce implicarea acestora într-

o altă afacere similară cu cea desfășurată de firmă;  

c) să nu propună angajarea și să nu manifeste intenția de a determina 

alți salariați ai firmei să lucreze pentru sine sau pentru altul, ori în scopul 

de a destabiliza activitatea desfășurata de firmă;  

d) să nu intervină personal sau prin interpuși, în relația firmei cu salariații, 

clienții, furnizorii, partenerii contractuali de orice fel, sau potențialii săi 

parteneri contractuali, cu scopul de a determina deteriorarea sau 

încetarea unor asemenea relații, în folosul său sau al altuia;  

e) să nu stabilească contacte în interes propriu cu beneficiari și/sau 

furnizori ai firmei, să nu refuze contactarea în numele firmei a unui 

potențial client cu scopul de a o face în nume propriu;  

f) să nu antameze discuții cu membrii colectivului de muncă ori cu alte 

persoane, de natură  a discredita ori a produce confuzii voite în ceea ce 

privește logistica, proprietatea, managementul, finanțarea curenta și 

viitoare a firmei, felul și calitatea produselor și serviciilor comercializate 

de către aceasta, cât și planurile sale de afaceri, financiare strategice, 

logistice, de servicii și/sau marketing;  

g) să nu aibă raporturi de muncă cu un angajator concurent, fărăacordul 

scris în acest sens al angajatorului;  

h) să nu întreprindă acțiuni neloiale, de natură a submina autoritatea și 

reputația firmei pe piața românească sau internațională.  
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Art. 19. Prevederile Capitolului III – Drepturile și obligațiile salariatului se 

completează cu toate celelalte drepturi și obligații ale salariatului 

prevăzute la articolele celorlalte capitole ale prezentului Regulament 

intern.  

Art. 19.1 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul 

prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte 

sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de 

muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în 

vigoare.  

Art. 19. 2. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a 

timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.  

Art. 19. 3. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de 

regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus, de 

regulă sâmbăta și duminica.  

Art.19.4. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 

de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.  

Art. 20. Ținând seama de specificul activității unor locuri de muncă 

respectiv activitatea din cadrul serviciului de pază și de faptul că repausul 

săptămânal ce se acordă de regulă sâmbăta și duminica ar prejudicia 

desfășurarea normală a activității unității, pentru munca prestata în zilele 

de repaus săptămânal salariații din serviciul de pază vor avea 2 zile 

consecutive libere altele față de sâmbătă și duminică, beneficiind 

totodată și de spor de week-end de 1 % aplicat la salariul de bază lunar 

brut.  

Art. 21. Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele 

suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu 

condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă 

de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. La 

stabilirea perioadelor de referinţă nu se iau în calcul durata concediului 

de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de 

muncă.  

Art. 22. Programul de lucru cu timp parțial și /sau inegal poate funcţiona 

numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.   
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Art. 22.1. Repartizarea zilnică a programul de lucru în cadrul Grădiniței 

Dandelion Baicoi se face pe domenii de activitate astfel:  

- personalul didactic (director, educatoare, asistenți educaționali) în 

intervalul cuprins între orele 8:00 – 18:00 astfel:  directorul 12:00-16:00, 

educatoare: 08:00-14:00, 08:00-18:00, asistente 10:00-18:00 -  

personalul nedidactic/personal administrativ (îngrijitor) în intervalul 

cuprins între orele 7:30 – 15:30 și 11:00-19:00; asistentul medical în 

intervalul orar 10:00-18:00. 

Art. 22.Grădinița Dandelion Baicoi,  ţine evidenţa orelor de muncă 

prestate de fiecare salariat pe foi colective de prezență, ce se 

completează zilnic de responsabilii locurilor de muncă și care vor fi 

supuse controlului inspecţiei muncii ori de câte ori vor fi solicitate.  

Art. 23. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă 

săptămânal, este considerată muncă suplimentară.  

Art. 23.1. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul 

salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări 

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecinţelor unui accident.  

Art. 23.2. La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă 

suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 din Legea nr. 53 / 

2003 rebublicata - Codul Mucnii.  

Art. 23.3. Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit 

prevederilor art. 114 din Legea nr. 53 / 2003 rebublicata - Codul Mucnii, 

este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări 

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecinţelor unui accident.  

Art. 23. 4. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în 

următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În 

aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru 

orele prestate peste programul normal de lucru.  

Art. 23.5. În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are 

posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate 

orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.  
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Art. 23.6. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este 

posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) din Legea nr. 53 / 2003 

republicata - Codul Mucnii, în luna următoare, munca suplimentară va fi 

plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător 

duratei acesteia.  

Art. 23.7. Sporul pentru muncă suplimentară, se stabileşte prin 

negociere, acesta fiind de 100% din salariul de bază.  

Art. 23. 8. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă 

suplimentară.  

Art. 24.1. Munca prestată între orele 22:00 – 6:00 este considerată 

muncă de noapte.  

Art. 24. 2. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de 

noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de 

referinţă de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor 

legale cu privire la repausul săptămânal.  

Art. 24. 3. Cazul în care în mod frecvent se va utiliza munca de noapte, 

angajatorul va informa Inspectoratul Teritorial de Muncă.  

Art. 24. 4. Salariaţii de noapte beneficiază:  

a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei 

de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de 

noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;  

b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din 

salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de 

noapte din timpul normal de lucru.  

Art. 24.5.Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă 

de noapte.  

Art. 24.6.Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi 

obligate să presteze muncă de noapte.  

Art. 25. În cursul unui an calendaristic, salariații societății beneficiaza de 

concedii de odihnă și, la cerere, de concedii fără plată pentru rezolvarea 

unor probleme personale, în condițiile legislației muncii în vigoare.  
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Art. 25.1. Concediul de odihnă este de minim 21 zile lucratoare pe an. 

Concediul de odihnă se stabilește prin planificare elaborată în condițiile 

Legii 53 / 2003 republicată – Codul muncii.  

Art. 25.2. Toți angajații beneficiază de concediu de odihna platitdoar  în 

perioada vacanţelor şcolare. Perioadele de efectuare a concediului de 

odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de 

administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză.  

Art.26. Salariații Grădiniței Dandelion Baicoi  pot beneficia de 

următoarele categorii de prime:  

a) prime ocazionale acordate ca bonificație personalului pentru 

realizarea corespunzatoare a unor activități prestate în afara celor 

prevazute în mod expres în fișa postului, dar care au legatura cu 

activitatea desfășurată;  

b) prime ocazionale acordate pentru realizări deosebite în îndeplinirea 

sarcinilor și atribuțiilor de serviciu;  

c) prime acordate cu ocazia diferitelor sărbători legale; 

Art. 26.1 Principalele criterii de acordare a primelor se stabilesc după 

cum urmează:  

a) Primele ocazionale acordate ca bonificație pentru realizarea unor 

activități excepționale și primele ocazionale acordate pentru realizări 

deosebite, prevăzute la art. de mai sus lit. a) si lit. b), se acordă în 

funcție de numărul de activitîți excepționale realizate în luna și în funcție 

de gradul de îndeplinire a acestor activități; la stabilirea gradului de 

îndeplinire a activităților exceptionale se va ține seama de încadrarea în 

termenul stabilit pentru finalizarea activității și/sau lucrării, cât și de 

rezultatele obținute; aceste prime pot fi acordate la propunerea șefilor 

direcți sau la decizia conducerii;  

b) Primele prevazute la punctul c) se acordă de 2 ori pe an, cu ocazia 

sărbătorilor de Paște și de Crăciun, în funcție de disponibilitățile bănești 

ale grădiniței; aceste prime se acordă prin decizia conducerii;  

Art. 26.2. Realizarea de către fiecare salariat în condiții de maximă 

calitate și în baremul de timp impus a sarcinilor de serviciu și 

responsabilităților corespunzatoare funcției / meseriei de încadrare și 
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Fișei postului constituie principalul element de apreciere a activității și 

evoluției salariatului în societate permitând promovarea în muncă.  

Art. 26.3. Promovarea se face pe baza evaluării anuale a activității 

depuse de fiecare salariat de către șeful său ierarhic sau ori de câte ori 

condițiile și dinamica procesului de producție impun creșteri sau 

redistribuiri de personal.  

Art. 27. În cazul delegării sau deplasării în țară la cererea conducerii 

societății, salariații beneficiază de transport și cazare, cât și de diurna, 

conform legislației în vigoare, ori de decontarea cheltuielilor cu acestea.  

Art. 28. Salariații beneficiază de zile libere plătite pentru urmatoarele 

evenimente familiale:  

a) 5 zile lucrătoare pentru căsătoria salariatului sau nașterea unui copil 

/adopție; 

b) 2 zile lucrătoare pentru căsătoria unui copil;  

c) 3 zile lucrătoare pentru decesul soțului (soției), copilului, părinților, 

socrilor;  

d) 1 zi lucrătoare pentru decesul unei rude ( bunici, frați, surori, etc. ).  

e) 1 zi lucrătoare pentru donatorii de sânge, conform legislației în 

vigoare.  

Art. 29. Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, salariații unității 

se obligă să respecte următoarele reguli:  

a) să respecte întocmai ți la timp atribuțiile definite în fișa postului și 
sarcinile de serviciu, refuzul nejustificat în îndeplinirea unei sarcini ce 

corespunde profilului atribuțiilor celor în cauză și care este dată în situații 

deosebite pentru bunul mers al activității societății, constituie abatere 

disciplinară de o deosebită gravitate;  

b) să adopte o conduită profesională ireproșabilă în relațiile cu colegii de 

serviciu, cât și în relațiile cu clienții societății sau cu alte persoane din 

cadrul sau din afara societății;  

c) să refuze și să evite exercitarea oricărei acțiuni sau orice inacțiune ori 

comiterea cu vinovăție a oricărei fapte de natură să aducăprejudicii de 

orice fel societății;  
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d) să respecte programul de lucru întocmai și la timp și să folosească 

integral timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de 

serviciu;  

e) să realizeze lucrarea la calitatea solicitată și în termenul specificat;  

f) să respecte cu strictețe procesul tehnologic și de muncă stabilit, 

instrucțiunile prevăzute prin specificațiile tehnice, standardele de calitate 

interne ale societății, executând la timp și în bune condiții lucrările 

încredințate;  

g) să se prezinte la serviciu în deplina capacitate de muncă, pentru a 

putea executa în bune condiții sarcinile ce le revin;  

h) sănu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic în 

timpul programului de lucru;  

i) în caz de forță majoră să stea la dispoziția societății și în situația că 

este solicitat să se prezinte în cel mai scurt timp la societate.  

j) să păstreze secretul de serviciu, datele și/sau informațiile confidențiale, 

să transmită la timp utilizatorului, în mod corespunzător, informațiile 

considerate utile pentru buna desfășurare a activității în cadrul societății;  

k) să execute întocmai și la timp dispozițiile superiorilor și să adopte o 

conduită profesională în relația cu subalternii;  

l) să nu introducă sau să consume în unitate băuturi alcoolice sau 

droguri de orice fel sau sa faciliteze săvârșirea acestor fapte; salariaților 

care se prezintă la programul de lucru sub influența alcoolului sau a 

drogurilor li se interzice accesul în unitate și li se aplică sancțiunile 

prevăzute în prezentul regulament;  

m) să nu introducă în societate materiale explozive, toxice, alte materiale 

interzise sau al căror regim este reglementat prin lege;  

n) să se asigure de utilizarea eficientă a resurselor hardware si software 

puse la dispoziție de către societate, având obligaâia să ia măsurile 

necesare în vederea reducerii cheltuielilor materiale;  

o) să nu facă sau să nu încurajeze concurența neloiala față de unitate;  
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p) sănu descompleteze sau sa sustragă bunuri ale societății (scule, 

materiale, componente, piese, părți de computere sau date care fac 

parte din proprietatea intelectuală a societății);  

r) să respecte normele de securitatea și sănătatea muncii, pentru 

prevenirea incendiilor sau a oricăror alte situații care ar pune în primejdie 

clădirile, instalațiile unitîții ori viața, integritatea corporală sau sănătatea 

unei persoane;  

s) să aibă o comportare corectă și civilizată în cadrul relațiilor de serviciu 

și să promoveze raporturi corecte cu toți membri echipei;  

t) în relația directă cu clienții să aibă o ținută decentă și o comportare 

civilizată care să vină în întâmpinarea dorințelor acestora pentru 

obținerea unei satisfacții totale.  

Capitolul IV. Drepturi și obligații ale angajatorului  

Art. 30. Conform prevederilor Legea nr. 53 / 2003 republicată Codul 

Mucnii și a altor acte normative privind relațiile de muncă, angajatorul are 

în general următoarele drepturi și obligații:  

Art. 30. 1. Angajatorului se obligă:  

a) sărespecte prevederile legale la încadrarea în muncă a salariaților;  

b) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra 

elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;  

c) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de 

muncă, anterior începerii activității;  

d) să asigure salariaților echipamentele și utilajele necesare desfășurarii 

muncii;  

e) să asigure salariaților, dacă este cazul, echipamente individuale de 

protecție, uniforme de lucru, cât și echipamente igienico - sanitare 

necesare;  

f) să stabilească la toate fazele de executare a lucrărilor măsuri tehnice 

și organizatorice necesare desfășurării activității;  

g) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în 

vedere la elaborarea normelor de muncă și condiţiile corespunzatoare de 

muncă;  
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h) să plătească drepturile salariale la termenele prevazute;  

i) să răspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor date;  

j) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul 

colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;  

k) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de 

salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, 

durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;  

l) să comunice periodic salariaților situația economică şi financiară a 

unitatii, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin 

divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unitătii. 

Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul 

colectiv de muncă aplicabil; 

m) să plătească toate contribuțiile şi impozitele aflate în sarcina sa, 

precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de 

salariați, în condițiile legii;  

n) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze 

înregistrările prevazute de lege;  

o) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale 

salariaților;  

p) să evalueze salariatul numai după obiectivele de performanță 

individuale impuse, precum și după criteriile de evaluare stabilite prin 

Regulamentul intern al unității;  

r) să raspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozitiilor date;  

Art. 30. 2. Concomitent cu exercitarea obligatiilor angajatorul dispune de 

următoarele drepturi:  

a) să stabileasca organizarea și funcționarea unității;  

b) să stabilească atribuțiile corespunzatoare fiecărui salariat, în conditiile 

legii;  

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva 

legalității lor;  

d) să urmarească în permanență modul în care salariații iși execută 

sarcinile de serviciu;  
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e) să testeze personalul societății periodic și ori de câte ori este nevoie 

cu privire la insusirea și aplicarea de către salariați a normelor de 

securitate și sănătate în muncă;  

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și 

criteriile de evaluare a realizării acestora;  

 

g) să testeze personalul societății periodic cu privire la modul de insușire 

și aplicare a cunoștințelor profesionale;  

h) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de 

serviciu;  

i) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile 

corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi 

regulamentului intern;  

j) să dispună măsuri și reguli de muncă și de comportament în cadrul 

societății;  

k) să adopte și să aplice sancțiuni în caz de abateri disciplinare.  

Capitolul V. Evaluarea activităţii profesionale individuale  

Art. 31.1. Evaluarea activităţii profesionale individuale reprezintă 

procesul de stabilire a modului şi a măsurii în care angajatul îşi 

îndeplineşte îndatoririle şi responsabilităţile care revin postului ocupat, 

prin raportare la obiectivele, criteriile sau standarde stabilite anterior.  

Art. 31.2. Evaluarea are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 

personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi 

criteriilor de evaluare stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv.  

Art. 31.3. Modalităţi de evaluare:  

a)- evaluarea cantităţii şi calităţii activităţii profesionale prin raportarea la 

rezultatele angajaţilor, în termeni de produs final;  

b)- evaluarea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale prin teste de 

cunoştinţe sau probe de competenţă profesională;  

c)- evaluarea aptitudinilor şi calităţilor psihologice legate de activitatea 

profesională prin teste de aptitudini şi capacităţi.  
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Art. 31.4. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se 

realizează pentru:  

a)- exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;  

b)- determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţonare profesională a 

salariaţilor şi de crestere a performanţelor lor;  

c)- stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea 

corecţiilor;  

d)micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor 

persoane incompetente.  

Art. 31.5. Criteriile de evaluare a performanţei profesionale avute în 

vedere în cadrul societăţii vizează (în funcţie de specificul postului 

ocupat):  

- competenţa – cunoştinţe pentru exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor 

specifice postului;  

- caracteristicile profesionale – vigilenţă, disponibilitate, autocontrol;  

- caracteristici personale – aptitudini, abilităţi, comportament şi 

personalitate;  

- interesul pentru resursele alocate postului;  

- orientarea spre excelenţă;  

- preocuparea pentru interesul general al firmei;  

- adaptabilitatea la post;  

- capacitatea de decizie;  

- capacitatea de inovare;  

- spiritul de echipă;  

- delegarea responsabilităţilor şi antrenarea personalului;  

- comunicarea – receptarea şi transmiterea infomaţiilor.  

Art. 31.6. Periodic, şeful ierarhic realizează evaluarea salariaţilor 

subordonaţi pe baza unor fişe de evaluare.  

Art. 31.7. Procedura evaluării,rezultatele evaluării și calendarul evaluării 

se face cu respecatre prevederilor Codului Muncii, pentru personalului 
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didactic și didactic auxiliar se va tine seama si de procedura stabilita la 

nivel național prin ordinul ministrului educației, OMEN 6143/2011.  

Art. 31.8. Procedura evaluării personalului nedidactic se efectuează 

conform O.M. 3860/10.03.2011, de către şeful ierarhic și se realizează în 

următoarele etape:  

a)- completarea fişei de evaluare – vezi model în anexa nr. 1.  

b)- interviul;  

c)- contrasemnarea fişei de evaluare.  

Art. 32.1. Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un 

schimb de informaţii care are loc între persoana care realizează 

evaluarea şi persoana evaluatăa, în cadrul căruia:  

a)- se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările 

făcute de evaluator în fişa de evaluare;  

b)- se semnează şi se datează fisa de evaluare de către evaluator şi de 

către persoana evaluată;  

Art. 32.2. În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există 

diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de 

evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; 

evaluatorul poate modifica fişa de evaluare.  

Art. 33. 1.Pentru stabilirea calificativului, persoana care realizează 

evaluarea va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, 

prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota 

exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.  

Art. 33.2. Pentru a obţine nota finală, evaluatorul face media aritmetică a 

notelor obţinute ca urmare a aprecierii fiecărui criteriu/obiectiv.  

Art. 33.3. Semnificaţia notelor: nota 1 – nivel minim şi nota 5 – nivel 

maxim.  

Art. 33.4. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, 

după cum urmează:  

a)- între 1,00-2,00 - nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub 

standard. În acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv 

mai poate fi menţinut pe post.  
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b)- între 2,01-3,00 - satisfăcător. Performanţa este la nivelul minim al 

standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil 

al performanţelor ce trebuie atins şi de salariaţii mai puţin competenţi sau 

lipsiţi de experienţă.  

c)- între 3,01-4,00 - bine. Performanţa se situează în limitele superioare 

al standardelor şi ale performantelor realizate de salariaţi.  

d)- între 4,01-5,00 - foarte bine. Salariatul necesită o apreciere specială 

întrucât performanţele sale se situează peste limitele superioare ale 

standardelor şi performanţelor celorlalţi salariaţi.  

Art. 34. 1. După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la 

art. 38 alin. (1) lit. a) si b), fişa de evaluare se înaintează spre 

contrasemnare.  

Art. 34. 2. Are calitatea de a contrasemna fişa de evaluare salariatul 

aflat în funcţia ierarhic superioară persoanei care realizează evaluarea, 

potrivit structurii organizatorice a unitatii.  

Art. 34. 3. În situaţia în care calitatea de evaluator o are directorul 

general / administratorul societăţii, fişa de evaluare nu se 

contrasemnează.  

Art. 34. 4. Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei 

contrasemnatarului, în următoarele cazuri:  

a)- aprecierile consemnate nu corespund realităţii;  

b)- între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care 

nu au putut fi soluţionate de comun acord.  

Art. 34. 5. Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la art. 40 

alin. (4) sau contrasemnată de către conducerea ierarhică se aduce la 

cunoştinţă salariatului evaluat. Salariatului evaluat i se înmânează, sub 

semnătură, un exemplar al fişei de evaluare.  

Art. 35. 1. Salariatul nemulţumit de rezultatul evaluării pot să îl conteste 

la conducătorul societăţii.  

Art. 35. 2. Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice 

de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului 

acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data 

depunerii contestaţiei de către o comisie constituită în acest sens prin 



  
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT DANDELION 
Adresa: Strada 9 Mai, nr. 71, Baicoi, Prahova 
www.gradinitadandelion.ro 
Mail: office@gradinitadandelion.ro 
Facebook: www.facebook.com/gradinitadandelion 
Telefon: 0742.359.952 
 

decizie de către conducătorul societăţii. Aceasta va soluţiona contestaţia 

pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de salariatul 

evaluat, evaluator şi contrasemnatar.  

Art. 35. 3. Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 

zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei. 

Capitolul VI. Reguli privind protectia, igiena și sănătatea în muncă 

Obligații ale angajatorului și ale salariaților 

Art. 36.1. Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea 

lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și să ia toate măsurile 

necesare pentru protejarea vieții și sănătății acestora. 

Art. 36.2. Termenii și expresiile de mai jos au urmatorul înțeles: 

a) lucrător: - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, 

inclusiv studenții, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, 

precum și ucenicii și alți participanți la procesul de muncă. 

b) angajator - persoana juridică ce se află în raporturi de muncă cu 

lucrătorul respectiv și care are responsabilitatea unității / societății / 

întreprinderii / agentului economic, etc ; 

Art. 36.3 În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia 

măsurile necesare pentru: 

a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea și instruirea lucrătorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și 

sănătății în muncă. 

Art. 36.4. Angajatorul are obligația să implementeze măsurile prevazute 

mai sus pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursa; 
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d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea 

posturilor de munca, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de 

muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii 

cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau 

cu ceea ce este mai puțin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă 

tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și 

influența factorilor din mediul de muncă; 

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de 

măsurile de protecție individuală; 

i) furnizarea de instrucțiuni corespunzatoare lucrătorilor. 

Art. 36.5.Ținând seama de natura activităților desfășurate în cadrul 

unității, angajatorul are următoarele obligații: 

a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucratorilor, 

inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau 

preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă; 

b) ulterior evaluării prevazute la lit. a) să ia măsurile de prevenire dacă e 

necesar, să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției 

sănătății lucrătorilor, acțiuni care vor fi integrate în ansamblul activităților 

la toate nivelurile ierarhice; 

c) să ia în considerare capacitățile lucratorului în ceea ce privește 

securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințeaza sarcini; 

d) să asigure că planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă 

obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea 

ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, 

determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de 

muncă; 

e) să ia măsurile corespunzatoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și 

specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au 

însușit instrucțiunile adecvate. 
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Art. 36.6. Angajatorul va desemna unul sau mai mulți lucrători din cadrul 

unității, pentru a se ocupa de activitatea de protecție și de prevenire a 

riscurilor profesionale, denumiți lucrători desemnați. 

Art. 36.7. În cazul în care nu poate organiza activitatea Serviciului de 

securitate și ăanătate în muncă cu personal competent din unitate, 

Angajatorul trebuie sa recurgă la servicii externe. 

Art. 36.8.Angajatorul va solicita salariaților să procedeze la alegerea, 

selectarea, desemnarea a unui sau mai multi angajați cu răspunderi 

specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și care să îi 

reprezinte în ceea ce privește problemele referitoare la securitatea și 

sănătatea lucratorilor în muncă, denumiți reprezentanții lucrătorilor. 

Art. 36.9. Lucrătorii desemnați, Reprezentanții lucrătorilor, Serviciul de 

securitate și sănătate în muncă și Angajatorul trebuie să colaboreze între 

ei ori de câte ori este necesar, în limita competențelor deținute, 

prevăzute de Legea nr. 319 / 2006 modificată și completată cunoscută  

sub denumirea de legea securității și sănătății în muncă, și de Normele 

de aplicare a legii. 

Art. 36.10. În situații de prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea 

lucrătorilor, 

Angajatorul are urmatoarele obligații: 

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea 

incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii 

unității, ținând seama de alte persoane prezente; 

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate,îndeosebi 

în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, salvare și 

pompieri. 

Art. 36.11. Pentru aplicarea prevederilor articolului anterior, Angajatorul 

trebuie să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de 

stingere a incendiilor și de evacuare a lucratorilor. Numarul lucrătorilor, 

instruirea lor și echipamentul pus la dispoziția acestora trebuie să fie 

adecvate mărimii și/sau riscurilor specifice unității. 

Art. 36.12. În situații de pericol grav și iminent Angajatorul are 

urmatoarele obligații: 
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a) să informeze, cât mai curând posibil, toți lucrătorii care sunt sau pot fi 

expusi unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest 

pericol, precum și despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate 

pentru protecția lor; 

b) să ia măsuri și să furnize instrucțiuni pentru a da lucrătorilor 

posibilitatea să oprească lucrulși/sau să părăsească imediat locul de 

muncă și să se îndrepte spre o zona sigură, în caz de pericol grav și 

iminent; 

c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situația în care încă 

există un pericol grav și iminent, în afara cazurilor excepționaleși pentru 

motive justificate. 

Art. 36.13. Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav și iminent, părăsesc 

locul de muncă și/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciați și 

trebuie să fie protejati impotriva oricaror consecințe negative și 

nejustificate pentru aceștia. 

Art. 36.14. Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol 

grav și iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci 

când șeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toți lucrătorii 

sunt apți săaplice măsurile corespunzatoare, în conformitate cu 

cunoștințele lor și cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita 

consecințele unui astfel de pericol. 

Art. 36.15. Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciați pentru cazurile 

prevazute la articolul anterior, cu excepția situațiilor în care aceștia 

acționează imprudent sau dau dovadă de neglijență gravă. 

Art. 36.16. Alte obligații ale Angajatorului: 

a) să realizeze și să fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru 

securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile 

la riscuri specifice; 

b) să decida asupra măsurilor de protecție care trebuie luate si, după 

caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat; 

c) să țină evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o 

incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor 

ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a 

accidentelor de muncă; 
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d) să elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu 

reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de 

lucrătorii săi. 

Art. 36.17. În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în 

muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor 

profesionale, Angajatorul are urmatoarele obligații: 

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a 

construcțiilor, a echipamentelor de munca, precum și de elaborare a 

tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare 

privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie 

eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire 

profesională a lucrătorilor; 

b) să întocmească un plan de prevenire si protecție compus din masuri 

tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea 

riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă 

specifice unității; 

c) să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității 

și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform 

prevederilor legale; 

d) să stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și 

răspunderile ce le revin ăn domeniul securității și sănătății în muncă, 

corespunzator funcțiilor exercitate; 

e) să elaboreze instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea 

reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de 

particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în 

responsabilitatea lor; 

f) să asigure si să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți 

lucrătorii a măsurilor prevazute în planul de prevenire și de protecție 

stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății 

în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competenta sau prin 

servicii externe; 

g) să ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și 

instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la 

securitatea și sănătatea în muncă; 
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h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, 

asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de muncă, precum 

și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare; 

i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor 

prevăzute de legislația specifică; 

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, 
după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de 

muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical 

periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

k) să țină evidența zonelor cu risc ridicat și specific și să ia măsurile 

corespunzatoare pentru ca accesul să fie permis numai lucrătorilor care 

au primit și și-au insusit instrucțiunile adecvate. 

l) să asigure funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și 

dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, precum și a 

instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive 

degajate în desfășurarea proceselor tehnologice; 

m) să prezinte documentele și să dea relațiile solicitate de inspectorii de 

muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 

n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu 

prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; 

o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să 

participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

p) să nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident 

mortal sau colectiv, în afara de cazurile în care mentinerea acestei stari 

ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor 

persoane; 

q) să asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si 

sanatatea lucratorilor; 

r) să asigure echipamente individuale de protectie; 

s) să acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul 

degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie; 

t) sa asigure gratuit locurile de munca cu materiale igienico-sanitare. 
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u) sa asigure pe cheltuiala sa, instruire corespunzatoare 

Reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul 

securitatii si sanatatii, in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in 

afara unitatii. 

Art. 36.18. Angajatorul consulta periodic lucratorii si/sau reprezentantii 

lor,va permite participarea echilibrata a acestora la discutarea tuturor 

problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, avand 

dreptul sa faca propuneri, in acestr sens. 

Art. 36.19. Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare 

lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si 

instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau, dupa 

cum urmeaza: 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de munca sau felul muncii; 

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari 

ale echipamentului existent; 

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

e) la executarea unor lucrari special; 

f) la reluarea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. 

Art. 36.20 Instruirea prevazuta la articolul de mai sus trebuie sa fie: 

a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; 

b) periodica si ori de cate ori este necesar. 

Art. 37.1. Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in 

conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile 

primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si 

alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in 

timpul procesului de munca. 

Art. 37.2. Pentru realizarea obiectivelor prevazute la articolul de mai sus 

in domeniul securitatii si sanatatii in munca, lucratorii au urmatoarele 

obligatii: 
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a) sa utilizeze corect aparatura, uneltele, masinile, instalatiile tehnice, 

substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de 

munca / productie; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, 

dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru 

pastrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, 

schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, 

in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si 

cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice 

situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un 

pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice 

deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau 

angajatorului accidentele suferite de propria persoana, sau de alti 

angajati; 

f) sa coopereze cu Angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp 

cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau 

cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, 

pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu 

lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca 

mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru 

securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; 

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul 

securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii 

sanitari; 

j) sa utilizeze materialele igienico-sanitare in scopul pentru care au fost 

acordate; 

k) sa participe la instructajele periodice din domeniul securitatii si 

sanatatii in munca. 
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Art. 37.3. Obligatiile prevazute la articolul de mai sus se aplica, dupa 

caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe 

care acestia le desfasoara. 

Art. 37.4. Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare 

a sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind securitatea si 

sanatatea in munca se stabilesc prin lege si sunt stabilite astfel incat 

fiecare lucrator sa poata beneficia de supravegherea sanatatii la 

intervale regulate. 

Art. 37.5. Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii 

de medicina a muncii. 

Art. 37.6. Orice eveniment, reprezentand accidentul care a antrenat 

decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de 

munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana 

data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in 

care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si 

cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune va fi 

comunicat de indata Angajatorului, de catre conducatorul locului de 

munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre 

producerea acestuia. 

Art. 38.1. Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata, 

dupa cum urmeaza: 

a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele reprezentand: 

accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, 

produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de 

serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori 

de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, 

incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala 

sau legata de profesiune; 

b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru 

accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporara de munca, 

invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; 

c) organelor de urmarire penala, dupa caz. 

Art. 38.2. Medicul de medicina a muncii aflat intr-o relatie contractuala 

cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu 



  
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT DANDELION 
Adresa: Strada 9 Mai, nr. 71, Baicoi, Prahova 
www.gradinitadandelion.ro 
Mail: office@gradinitadandelion.ro 
Facebook: www.facebook.com/gradinitadandelion 
Telefon: 0742.359.952 
 

suspiciunea de boala profesionala sau legata de profesiune, depistata cu 

prilejul prestatiilor medicale catre autoritatea de sanatate publica 

teritoriala sau a municipiului Bucuresti, de indata, la constatarea cazului. 

Art. 38.3. In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile 

publice, in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor 

sarcini de serviciu, organele de politie rutiera competente vor trimite, in 

termen de 5 zile de la data solicitarii, un exemplar al procesului-verbal de 

cercetare la fata locului catre: 

a) Angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate 

temporara de munca; 

b) Inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au 

produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, 

incidente periculoase; 

c) Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele 

evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile; 

d) Autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului 

Bucuresti, in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate 

de profesiune. 

Art. 38.4. In caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui 

eveniment, institutia medico-legala competenta este obligata sa 

inainteze inspectoratului teritorial de munca, in termen de 7 zile de la 

data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legala. 

Art. 39.1. In scopul prevenirii si combaterii imbolnavirilor de orice fel, a 

accidentelor de munca si bolilor profesionale, conducerea societatii se 

obliga sa adopte urmatoarele masuri: 

a) sa asigure controlul medical efectuat la incadrarea in munca, cat si 

controlul medical periodic; 

b) sa asigure controlul medical efectuat in cazul intreruperii muncii de 

catre salariat pentru o perioada mai mare de 6 luni; 

c) angajatorul va asigura periodic si ori de cate ori este nevoie instruirea 

personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
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d) conducerea societatii, prin sefii de compartimente sau prin persoana 

desemnata, va controla periodic insusirea si aplicarea corecta de catre 

salariati a regulilor privind securitatea si sanatatea in munca; 

e) conducerea societatii stabileste masuri tehnice si organizatorice si 

urmareste cunoasterea si aplicarea acestora de catre salariati; 

f) conducerea societatii urmareste periodic modul in care dotarea 

compartimentelor de munca este actualizata, in raport de cerintele si 

specificul fiecarei activitatii. 

Art. 40.1. Salariatii unitatii se obliga: 

a) sa-si insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate a 

muncii, de prevenire si stingere a incendiilor; 

b) sa desfasoare activitatea astfel incat sa nu puna in pericol de 

accidentare atat persoana proprie, cat si celelalte persoane participante 

la procesul de munca, precum si pastrarea in cele mai bune conditii a 

patrimoniului societatii; 

c) sa aduca la cunostinta conducatorului direct orice defectiune tehnica 

sau alta situatie care poate constitui un pericol de accidentare; 

d) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui 

accident si sa informeze imediat seful ierarhic; 

e) sa utilizeze permanent echipamentul de protectie a muncii si 

echipamentul de lucru din dotare, corespunzator scopului pentru care a 

fost acordat; distrugerea sau deteriorarea acestora inainte de termenele 

de folosire conduce la imputarea contravalorii perioadei neutilizate 

(accidentele produse din vina salariatului prin neutilizarea sau folosirea 

necorespunzatoare a echipamentului de protectie din dotare exonereaza 

conducerea societatii de orice daune fata de salariat); 

f) sa participe la toate instructajele initiate de conducatori si sa nu 

execute lucrari pentru care nu este calificat si/sau instruit; 

g) in caz de accident, sa pastreze starea de fapt de la locul accidentului, 

cu exceptia cazurilor in care se impune interventia imediata pentru 

salvarea de vieti omenesti 
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Art. 40.2. Nerespectarea de catre salariati a reglementarilor prevazute in 

acest capitol constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza conform 

prevederilor din prezentul regulament intern. 

Cap. VII. Protectia maternitatii la locul de munca 

Masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatii in munca a 

salariatelor gravide si / sau mame lauze sau care alapteaza 

Art. 41. 1. In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 96/2003, modificata 

si completata conducerea Grădinița Dandelion Baicoiadopta si respecta 

toate masurile necesare, astfel incat: 

- sa previna expunerea salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care 

alapteaza la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea; 

- salariatele gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza nu vor 

efectua o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori 

copilului nou - nascut, dupa caz. 

Art. 41.2. In acest sens, conducerea Grădiniței Dandelion Baicoi adopta 

urmatoarele masuri: 

- pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de 

expunere la agenti, procedee si conditii de munca, angajatorul, impreuna 

cu medicul de medicina muncii, evalueaza anual, precum si la orice 

modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii 

salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, in scopul 

determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si a oricarei 

repercursiuni asupra sarcinii ori alaptarii (rezultatele evaluarii se 

comunica in scris salariatelor, informandu-le asupra riscurilor la care pot 

fi supuse la locurile lor de munca); 

- in cazul salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza, 

care desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri 

pentru sanatatea si/sau securitatea sa ori cu repercursiuni  

asupra sarcinii si/sau alaptarii, angajatorul modifica in mod 

corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, 

o repartizeaza intr-un alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau 

securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau 

a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariatei; 
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- daca angajatorul, din motive justificate, in mod obiectiv, nu poate 

modifica in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca, ori 

repartizarea intr-un alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau 

securitatea salariatei gravide si/sau mamei, lauze sau care alapteaza, nu 

poate avea loc, aceasta beneficiaza de concediu de risc maternal, 

acordat cu respectarea conditiilor legale in vigoare; 

- pentru salariatele gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza si isi 

desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, 

angajatorul le modifica locul de munca respectiv, astfel incat, la intervale 

regulate de timp, acestea vor beneficia de pauze si amenajari pentru 

repaus in pozitia sezanda sau, respectiv, pentru miscare (medicul de 

medicina muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara 

schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata 

perioadelor pentru repaus); 

- angajatorul asigura pentru salariatele gravide care nu pot indeplini 

durata normala de munca din motive de sanatate, in baza recomandarii 

medicului de familie, reducerea cu o patrime a duratei normale de 

munca, cu mentinerea veniturilor salariale; 

- angajatorul acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii 

prenatale in limita a maximum 16 ore/luna, in cazul in care investigatiile 

se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea 

drepturilor salariale, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; 

- angajatorul acorda salariatelor care alapteaza, in timpul programului de 

lucru, doua pauze pentru alaptare, de cate o ora fiecare (in aceste pauze 

se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se 

gaseste copilul) sau, la cererea mamei, reducerea duratei normale a 

timpului de munca cu doua ore zilnic, fara diminuarea veniturilor 

salariale; 

- salariatele gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza nu 

desfasoara munca de noapte si/sau munca in conditii cu caracter 

insalubru si/sau penibil. 

Art. 41.3. Salariata gravida are obligatia de a se prezenta la medicul de 

familie pentru eliberarea unui document medical care sa-i ateste starea. 

Art. 41.4. Salariata gravida, salariata care a nascut recent, salariata care 

alapteaza pentru a beneficia de masurile privind protectia maternitatii la 
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locul de munca, in acest semns trebuie sa informeze in scris angajatorul 

asupra starii sale fiziologice, astfel: 

a) salariata instiinteaza angajatorul, prin depunerea documentul care 

atesta starea de graviditate, respectiv documentul care atesta 

supravegherea medicala a gravidei / lauzei, completat corespunzator de 

medic, la compartimentul resurse umane din cadrul unitatii, insotit de o 

cerere scrisa care sa contina informatiile referitoare la starea proprie de 

maternitate si dupa caz, solicitarea de a i se aplica masurile de protectie 

prevazute de lege; 

b) angajatorul transmite copii de pe documentele depuse de salariata, in 

termenul de cel mult 10 zile lucratoare de la data depunerii lor, medicului 

de medicina muncii care asigura supravegherea starii  

 

de sanatate a angajatilor din unitate, precum si Inspectoratului teritorial 

de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea; 

c) angajatorul prin serviciul de securitate si sanatate in munca impreuna 

cu medicul de medicina muncii efectueaza evaluarea riscurilor la care 

este supusa salariata la locul ei de munca in vederea identificarea 

oricarui risc ce ar putea afecta sanatatea si securitatea salariatei gravide, 

rezultatele evaluarii vor fi consemnate intr-un raport scris. 

d) in baza Raportului de evaluare,angajatorul instiinteaza salariata 

despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la 

locul ei de munca si despre masurile suplimentare de protectie pe care 

trebuie sa le respecte atat angajatorul, cat si salariata prin Informarea 

privind protectia maternitatii la locul de munca; 

e) cazul in care se constata ca activitatea desfasurata de salariata 

gravida prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea sa, ori cu 

repercursiuni asupra sarcinii, angajatorul are oblugatia de a lua masuri 

de prevenire a expunerii salariatei gravide la riscuri ce ii pot afecta 

sanatatea si securitatea, prin modificarea conditiilor si / sau a orarul de 

munca, ori prin repartizarea salariatei la alt loc de munca fara riscuri, cu 

respectarea recomandarii medicului de medicina muncii, fara a-i fi 

afectate veniturile salariale. 

f) inspectoratul teritorial de munca, in termen de 30 de zile lucratoare de 

la data primirii documentelor, efectueaza o verificare a conditiilor de 
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munca ale salariatei pentru a verifica modul in care se respecta 

prevederile OUG 96/ 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 41.5. In cazul in care salariata nu indeplineste obligatia prevazuta 

mai sus si nu informeaza in scris Angajatorul despre starea sa, acesta 

este exonerat de obligatiile sale, cu exceptia celor prevazute la art. 5, 6, 

18, 23 si 25 din in OUG 96 / 2003 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Art. 41.6. Salariata lauza, care si-a reluat activitatea dupa efectuarea 

concediului de lauzie respectiv a concediului postnatal de 63 de zile, sau 

dupa caz a 42 de zile obligatoriu ale concediului de lauzie, va solicita 

angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand 

un document medical eliberat de medicul de familie / medicul specialist, 

dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut; 

Art. 41.7. Salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea 

concediului de lauzie, va anunta angajatorul in scris cu privire la 

inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand 

documente medicale eliberate de medicul de familie / medicul specialist, 

care va cuprinde, in acest sens si recomandari cu privire la capacitatea 

de munca a acesteia; 

Art. 41.8. Salariata mama are obligatia sa efectueze, in cadrul 

concediului pentru sarcina si lauzie, concediul postnatal de minimum 42 

de zile, dupa nastere. 

Art. 41.9. Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific 

de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, a caror lista este 

prevazuta in anexa nr. 1 din OUG 96 / 2003 modificata si completata, 

Angajatorul este obligat sa evalueze anual si sa intocmeasca rapoarte 

de evaluare, cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire la 

natura, gradul si durata de expunere a angajatelor in unitate pentru a 

depista orice risc pentru sanatatea si securitatea angajatelor si orice 

efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile care 

trebuie luate; 

Art. 41.10. Angajatorul este obligat ca, in termen de 5 zile lucratoare de 

la data intocmirii raportului, sa inmaneze o copie a acestuia sindicatului 

sau reprezentantilor salariatilor; 
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Art. 41.11. Angajatorul va informa in scris salariatele asupra rezultatelor 

evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, 

precum si asupra drepturilor care decurg din lege privind protectia 

maternitatii la locul de munca in termen de cel mult 15 zile lucratoare de 

la data intocmirii raportului de evaluare; 

Art. 41.12. Angajatorului ii revin urmatoarele obligatii: 

a) sa previna expunerea salariatei gravide / salariatei lauze / salariatei 

care alapteaza la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea, in 

situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza astfel de riscuri; 

b) sa nu constranga salariatele sa efectueze o munca daunatoare 

sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz; 

c) sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si 

nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in 

interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de 

graviditate nu este vizibila; 

d) sa modifice locul de munca al salariatei gravide / salariatei lauze / 

salariatei care alapteaza care isi desfasoara activitatea numai in pozitia 

ortostatica sau in pozitia asezat, astfel incat sa li se asigure, la intervale 

regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda 

sau, respectiv, pentru miscare, la recomandarea medicului de medicina 

muncii; 

e) sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale, 

constand in ore libere platite salariatei, in cazul in care investigatiile 

medicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru; 

f) sa acorde salariatelor care alapteaza pauze de alaptare de cate o ora 

fiecare, in timpul programului de lucru/ sa reduca durata timpului de 

munca cu 2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale; 

g) sa transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza 

brut lunar, salariatele care desfasoara in mod curent munca cu caracter 

insalubru sau greu de suportat; 

h) salariatele gravide, salariatele care alapteaza nu pot fi obligate sa 

desfasoare munca de noapte. 

Art. 41.13. Pentru salariatele gravide, sau pentru salariatele care 

alapteaza si care desfasoara activitate care prezinta riscuri pentru 
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sanatate sau securitate ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, 

Angajatorul trebuie sa modifice in mod corespunzator conditiile si / sau 

orarul de munca ori, sa le repartizeze la alt loc de munca, conform 

recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, 

cu mentinerea veniturilor salariale. 

Art. 41.14. In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod 

obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia prevazuta la articolul 

anterior, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca 

solicitarea este insotita de documentul medical, astfel: 

a) integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a 

nasterii copilului, respectiv datei intrarii in concediul de maternitate; 

b) integral sau fractionat dupa expirarea concediului postnatal obligatoriu 

si daca este cazul, pana la data intrarii in concediu pentru cresterea 

copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, 

pana la 3 ani; 

c) integral sau fractionat, inainte sau dupa nasterea copilului, pentru 

salariata care nu indeplineste conditiile pentru a beneficia de concediul 

de maternitate; 

Art. 41.15. Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau 

fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile calendaristice, 

de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un 

certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte 

concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte 

drepturi de asigurari sociale. 

Art. 41.16. Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la 

indemnizatie de risc maternal, care se suporta integral din bugetul 

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 

Art. 41.17. Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor 

de munca in cazul: 

a) salariatei gravide, salariatei lauze, sau salariatei care alapteaza, din 

motive care au legatura directa cu starea lor; 

b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal; 

c) salariatei care se afla in concediu de maternitate; 
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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. 

Art. 41. 18. Dispozitiile prevazute mai sus nu se aplica in cazul 

concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare 

sau a falimentului Angajatorului, in conditiile legii. 

Art. 41.19. Interdictia prevazuta mai sus la lit. d) se extinde, o singura 

data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate. 

Art. 41.20 Salariatele prevazute la articolul 48.17, ale caror raporturi de 

munca 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. 

Art. 41.21. In cazul in care o salariata contesta o decizie a Angajatorului, 

sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat sa depuna dovezile in 

apararea sa pana la prima zi de infatisare. 

 

Capitolul VIII. Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile 

Reguli referitoare la procedura disciplinara 

Art.42.1. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care 

consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre 

salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,  

prevederile prezentului regulament intern, ale contractului individual de 

munca, ale contractului colectiv de munca aplicabil, precum si orice alte 

dispozitii legale ale conducatorilor ierarhici, constituie abatere si se 

sanctioneaza indiferent de functia ocupata de salariatul care a comis 

abaterea. 

Art. 42.2. Constituie abatere disciplinara, cel putin urmatoarele fapte: 

1) intarzierea repetata de la programul de lucru ; 
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2) neindeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu, stabilite prin fisa 

postului; 

3) executarea defectuoasa a lucrarilor ca urmare a neglijentei in 

realizarea sarcinilor de serviciu; 

4) nerespectarea programului de lucru si a repartizarii orare a timpului de 

munca; 

5) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de 

serviciu,prevazute in fisa postului; 

6) lipsa nemotivata de la serviciu mai mult de 3 zile consecutive 

(constituie absenta nemotivata lipsa de la serviciu neanuntata in 

prealabil si pentru care persoana in cauza nu prezinta un act justificativ 

care sa motiveze neprezentarea la munca); 

7) parasirea unitatii in timpul orelor de program fara ordin de serviciu sau 

fara bilet de voie, aprobat de conducerea unitatii, sefului ierarhic, dupa 

caz; 

8) absentarea fara un motiv obiectiv de la controlul medical periodic, sau 

refuzul nejustificat de a se supune examenelor medicale; 

9) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; 

10) executarea de lucrari in interes propriu in timpul programului de 

lucru; 

11) desfasurarea altor activitati in timpul programului de lucru decat cele 

stabilite prin contract individual de munca si fisa postului,; 

12) prezentarea la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice 

si/sau a substantelor halucinogene, prezentarea in stare avansata de 

ebrietate sau de oboseala, introducerea si / sau consumul in timpul 

programului de bauturi alcoolice si/sau a substantelor halucinogene; 

13) afisarea unui comportament necuviincios fata de colegi, sefii ierarhici 

si / sau a colaboratorilor, clientilor Societatii, etc. 

14) fumatul in locuri nepermise. In orice spatiu din interiorul cladirii 

unitatii fumatul este interziz, salariatii pot fuma doar in locurile special 

amenajate in acest sens si inscriptionate cu ,, Loc pentru fumat”; 
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15) nerespectarea regulilor si obligatiilor privind securitatea si sanatatea 

in munca, cat si a normelor de prevenire a situatiilor de urgenta; 

16) sustragerea sau dosirea in vederea sustragerii, ori furtul sub orice 

forma (material sau informational) din cadrul Societatii; 

17) sustragerea, insusirea de bunuri apartinand colegilor, altor angajati ai 

Societatii, colaboratorilor, clientilor Societatii; 

18) refuzul de a prezenta in timp util documentele care sa justifice 

anumite situatii ( de ex. prezentarea certificatului medical pentru 

concediile medicale ptr. calculul indemnizatiei, a actelor care sa 

dovedeasca profesia in cazul schimbarii functiei exercitate, etc); 

19) folosirea necorespunzatoare, altfel decat scopul pentru care au fost 

create, a echipamentelor de munca din dotare, sau a materialelor 

igienico – sanitare; 

20) nerespectarea dispozitiilor privind administrarea, gestionarea 

bunurilor primite in vederea desfasurarii activitatii la locul de munca; 

21) prezentarea la locul de munca in tinuta indecenta; 

22) orice comportament cu caracter nationalist - sovin, de instigare la ura 

rasiala sau nationala, sau orice alt comportament menit sa stirbeasca 

demnitatea sau sa creeze o stare de intimidare, ostilitate,degradare, 

umilire sau de ofensa, afisat la locul de munca impotriva altei persoane 

sau a unui grup de persoane (colegi, alti salariati, colaboratori sau clienti 

ai unitatii); 

23) orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire 

sexuala la locul de munca; 

24) afisarea la locul de munca a posterelor, reclamelor comerciale si a 

altor forme de publicitate a altor operatori economici, fara acordul 

Angajatorului; 

25) pierderea, distrugerea, nepredarea documentelor si bunurilor, 

proprietatea unitatiii; 

26) transmiterea de informatii si / sau documente confidentiale / 

nepublice pentru unitate, divulgarea de informatii secrete catre terte 

persoane, incluzand fara limitare informatii privind personalul, legate de 

termenii si conditiile serviciului, salariu, corespondenta, informatii de 
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natura administrativa si de personal, informatii privind clientii, partenerii 

de afaceri sau colaboratorii unitatii; 

27) comunicarea de date si informatii false care au prejudiciat sau ar fi 

putut prejudicia activitatea si imaginea unitatii; 

28) practicarea jocurilor de noroc in cadrul unitatii, in timpul programului 

de lucru sau in afara acestuia; 

29) introducerea si comercializarea in cadrul unitatii de diferite produse 

in scopul obtinerii de avantaje personale; 

30) nerespectarea termenului de preaviz convenit si prevazut in 

contractul de munaca; 

31) comportamentul periculos pentru sine sau pentru ceilalti, acte de 

violenta fizica,limbaj neadecvat, injurii, atitudine ostila, provocate de 

salariat, sau la care acesta participa; 

32) refuzul de a purta echipamentul de protectie si /sau de lucru in timpul 

proframului de lucru; 

33) refuzul nejustificat de a executa dispozitiile primite pe cale ierarhica, 

sub rezerva respectatii legalitatii acestora; 

34) nerespectare secretului profesional si a confidentialitatii datelor; 

35) constituie abatere discilinara orice fapta de discriminare directa sau 

indirecta bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici 

genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, 

optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate 

familiala, apartenenta ori activitate sindicala, in legatura cu relatiile de 

munca in cadrul unitati. 

36) absentarea fara un motiv obiectiv de la controlul medical sau refuzul 

nejustificat al salariatului de a efectua controlul medical; 

37) intocmirea defectuasa a documentelor de primire / livrare a marfurilor 

de la si catre clienti ale caror date de identificare nu au fost verificate 

anterior si pentru care se face imposibila descarcarea in 

contabilitate/recuperarea contracvalorii marfii. 

38) nerespectarea oricarei alte norme/reglementari/proceduri instituita 

prin intermediul prezentului Regulament intern si care aduce atingere 

regulilor de disciplina a muncii. 
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Art. 42.3 Alte fapte care prin actiunea sau inactiunea salariatului 

constituie cazuri de abatere disciplinara: 

a) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu, sau 

neglijenta in serviciu, definita ca incalcarea din culpa, de catre angajat, a 

unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia, prin 

neindeplinirea la termenul stabilit sau prin indeplinirea ei defectuoasa, 

daca s-a constatat o tulburare a bunului mers al Societatii sau a unei 

structuri a acesteia, sau o paguba patrimoniului acesteia, ori o vatamare 

importanta a intereselor legale ale unei persoane; 

b) delapidarea, definita ca insusirea, folosirea sau traficarea, de catre 

angajat, in interesul sau sau pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri 

pe care le gestioneaza sau administreaza; 

c) abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor, definit ca fiind fapta 

angajatului care, in exercitarea atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu 

indeplineste un act ori il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta 

cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei / unor persoane; 

d) abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, definit ca fiind 

ingradirea, de catre angajat, in exercitarea atributiilor de serviciu, a 

folosintei sau exercitiului drepturilor vreunui cetatean, ori crearea, pentru 

acesta, a unor situatii de inferioritate pe temei de nationalitate, rasa, sex 

sau religie; 

e) abuzul in serviciu contra intereselor unitatii, definit ca fiind fapta 

angajatului care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu 

indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta 

cauzeaza o tulburare insemnata a bunului mers a unitatii sau a unei 

structuri a acesteia, sau o paguba patrimoniului acesteia, ori o vatamare 

importanta a intereselor legale ale unitatii; 

f) intrebuintarea de catre angajat de expresii jignitoare la adresa altei 

persoane sau grup de persoane, precum si lovirile sau alte acte de 

violenta savarsite de acesta in exercitiul atributiilor de serviciu; constituie 

purtare abuziva si incalcarea demnitatii personale a altor angajati prin 

crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau 

ofensatoare; 

g) falsul intelectual,definit ca fiind falsificarea unui inscris oficial cu prilejul 

intocmirii acestuia, de catre un angajat in exercitiul atributiilor de serviciu, 
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prin atestarea unor imprejurari necorespunzatoare adevarului, ori prin 

omisiunea cu stiinta de a insera date sau imprejurari; 

h) comportamentul indecent, nepotrivit situatiei sau locului de munca; 

i) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru si parasirea 

locului de munca in timpul serviciului fara aprobarea sefului ierarhic; 

j) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii 

datelor,informatiilor cu care angajatul a intrat in contact, in realizarea 

sarcinilor de serviciu. 

k) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara 

cadrului legal; 

Art. 42.4. Actiunile si faptele mai sus enumerate ca fiind abateri de la 

regulile de disciplina a muncii in cadrul Societatii se completeaza cu 

orice alta fapta sau actiune de incalcare a prevederilor prezentului 

Regulament intern, a contractului individual de munca, a contractului 

colectiv de munca aplicabil, precum si a dispozitiilor ce decurg din 

proceduri interne emise de catre angajator si aduse la cunostinta 

angajatilor. 

Art. 42.5. Constituie abateri grave, acele abateri care prin modul de 

savarsire, consecintele produse, gradul de vinovatie, au afectat in mod 

deosebit procesul de munca, prin incalcarea grava a prevederilor mai 

sus enuntate. Caracterul grav al abaterii va fi apreciat in concret cu 

ocazia efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, prin coroborarea 

tuturor motivelor de fapt si de drept ce au condus la aceasta si pentru 

care salariatul va fi sanctionat. 

Art. 42.6. Abateri repetate reprezinta acele incalcari ale prevederilor 

prezentului Regulament intern si ale celorlalte obligatii legale, pe care 

salariatul le-a savarsit intr-o perioada de 6 luni si pentru care va fi 

sanctionat, in urma indeplinirii procedurii cercetarii disciplinare prealabile. 

Art.43.1. In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise de salariat, 

sanctiunile disciplinare pe care Angajatorul le poate aplica sunt: 

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

d) reducerea salariului de baza 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. 

Art. 43.2. Abaterile grave si abaterile repetate, in urma indeplinirii 

procedurii cercetarii disciplinare prealabile, se sanctioneaza cu aplicarea 

unei sanctiuni prevazuta la articolul anterior lit. b) – e) din prezentul 

Regulament intern. 

Art. 43.3. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o 

singura sanctiune. 

Art. 43.4. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 

luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune 

disciplinara in acest termen. Radierea se constata prin decizie a 

angajatorului emisa in forma scrisa. 

Art. 43.5 Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariatilor Societatii 

pentru comportamente discriminatorii si/sau hartuire sunt cele prevazute 

in prezentul Regulament Intern, putandu-se merge pana la desfacerea 

disciplinara a contractului de munca. 

Art. 43.6. Aplicarea sanctiunilor disciplinare se va face cu respectarea 

procedurii prevazute de Legea nr. 53 / 2003 - Codul muncii, republicata 

modificata si completata; 

Art. 44. La stabilirea gradului de vinovatie se va tine seama de: 

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 

b) gradul de vinovatie a salariatului; 

c) consecintele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat. 

Art. 45. Sanctiunile disciplinare, cu exceptia avertismentului scris, nu vor 

fi dispuse mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 

Art. 46. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, 

salariatul va fi convocat in scris, precizandu-se obiectul, data, ora si locul 

intrevederii. In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are 
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dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa 

ofere toate probele si motivatiile pe care le considera necesare. 

Art. 47. Neprezentarea salariatului la cercetarea disciplinara prealabila la 

care a fost convocat, fara a invoca un motiv obiectiv, justificat, da dreptul 

angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii 

disciplinare prealabile. 

Capitolul IX. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor 

individuale ale salariatilor 

Art. 48. Cererile si/sau reclamatiile individuale ale salariatilor Grădiniței 

Dandelion Baicoi, se solutioneaza de catre angajator, prin intermediul 

departamentelor functionale competente, in mod diferentiat, dupa caz, 

astfel: 

a) Solicitarile salariatilor privind eliberarea unor adeverinte (de venit, care 

atesta calitatea de salariat etc.) vor fi solutionate in termen de 5 zile 

lucratoare de la data solicitarii 

b) In cazul adeverintelor necesare pentru spitalizare sau pentru 

efectuarea unor controale medicale, acestea vor fi eliberate pe loc, fara a 

mai fi necesara o solicitare scrisa din partea salariatilor. 

c) Adeverintele care atesta vechimea in munca sau cele necesare pentru 

recalcularea pensiilor vor fi eliberate, la solicitarea scrisa a salariatilor, in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii. 

d) Cererile privind efectuarea concediului de odihna anual sau a 

concediului fara plata vor fi adresate de catre salariati, in scris, 

conducerii societatii. Aceste cereri vor fi semnate de catre seful ierarhic 

direct si aprobate de conducerea societatii in termen de 5 zile 

calendaristice de la data solicitarii. 

e) Cererile de incetare a contractelor individuale de munca vor fi 

adresate conducerii societatii in scris, vor fi semnate de conducatorul 

locului de munca si avizate de conducerea unitatii (in cazul in  

care angajatorul solicita efectuarea preavizului, salariatul care urmeaza 

sa inceteze activitatea in cadrul societatii va fi instiintat despre aceast 

aspect). 

f) In cazul reclamatiilor de orice fel, angajatorul va da curs solutionarii 

acestora, numai daca acestea sunt adresate in scris conducerii societatii. 



  
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT DANDELION 
Adresa: Strada 9 Mai, nr. 71, Baicoi, Prahova 
www.gradinitadandelion.ro 
Mail: office@gradinitadandelion.ro 
Facebook: www.facebook.com/gradinitadandelion 
Telefon: 0742.359.952 
 

g) Raspunsul la reclamatiile salariatilor va fi dat in scris de catre 

conducerea unitatiii, in termen de 7 zile lucratoare de la data reclamatiei. 

h) Reclamatiile care implica situatii mai putin grave pot fi solutionate si 

de catre seful compartimentului din care face parte reclamantul, iar in 

acest caz, raspunsul scris dat de seful compartimentului trebuie aprobat 

de conducerea societatii. 

i) Reclamatiile care implica situatii de indisciplina se solutioneaza numai 

dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile conform dispozitiilor 

legale in vigoare. 

Art. 49. In cazul unor conflicte de munca nesolutionate de conducerea 

unitatii, solutionarea acestora este de competenta instantei judecatoresti, 

conform Legii 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si copletarile 

ulterioare. 

Art. 50. In cazul producerii de pagube materiale, cheltuielile implicate se 

suporta de catre persoana vinovata, conform legislatiei in vigoare. 

 

Capitolul X . Modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau 

contractuale specifice 

Art. 51. Dispoziţiile prezentului Regulament intern se întregesc cu 

celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu 

sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de 

prezentul regulament, cu prevederile legislatiei educației. 

Capitolul XI. Dispozitii finale 

Art. 52. Prezentul Regulamentul intern a fost întocmit de către angajator, 

cu consultarea salariaţilor si a fost adoptat la data de 10.09.2020 

Art. 53. Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor sub 

semnatura, in termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii prin grija 

angajatorului, afisarea se face la sediul fiscal al Grădiniței Dandelion 

Baicoi la loc vizibil, salariatii urmand a fi informati cu privire la continutul 

regulamentului, semnand pentru luarea la cunostinta anexa nr. 2 la 

prezentul Regulament. 

Art. 54. Regulamentul intern produce efecte fata de salariati din 

momentul aducerii la cunostinta acestora. 
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Art. 55. Salariatii se obliga sa citeasca, sa cunoasca si sa respecte 

prezentul regulament intern (necunoasterea prevederilor prezentului 

regulament intern nu poate constitui scuza in cazul abaterilor 

disciplinare). 

Art. 56. Orice modificare se realizeaza printr-o anexa la prezentul 

regulament intern, se aduce la cunostinta salariatilor in termen de 3 zile 

lucratoare de la data intervenirii modificarii si intra in vigoare de la data 

informarii salariatilor. 

Art. 57. Prevederile prezentului regulament intern se completeaza cu 

prevederile Legii 53 / 2003 modificata si completata – Codul Muncii si cu 

toate prevederile legislative conexe in vigoare. 

 

 


