
REGULAMENT INTERN

1. DISPOZIȚII GENERALE

   Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul Centrului Cultural 
“Drăgan Muntean” , având sediul în Deva, Piața Victoriei, nr. 7,  sunt stabilite prin 
prezentul Regulament Intern, întocmit în baza prevederilor legale în vigoare.

   Art.2.(1) Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaţilor, 
indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată 
munca, având caracter obligatoriu.

(2) Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor detaşaţi de
la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” 
pe perioada detaşării.

(3) Persoanelor delegate care prestează muncă în cadrul Centrului Cultural “Drăgan 
Muntean” le revine obligaţia de a respecta, pe lângă normele de disciplină stabilite de 
către angajatorul acestora şi normele de disciplină a muncii specifice procesului de 
muncă unde îşi desfăşoară activitatea pe parcursul delegării.

Art.3. (1) În sensul prezentului regulament intern prin angajator se înțelege persoana 
juridică care angajează personal cu contract individual de muncă indiferent de durată, în 
funcție de necesitățile curente și în limita numărului de posturi impus de lege. 

(2) Personalul angajat are calitatea de salariat și i se aplică prevederile din Codul Muncii 
și legislația conexă.

Art. 4. (1) Centrul Cultural “Drăgan Muntean”  este un serviciu public, care desfășoară 
activități în domeniul cultural. Actele normative ce reglementează  funcționarea instituției
sunt Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale și Legea nr. 215/2001 (republicată) administraţiei 
publice locale.

 (2) Centrul Cultural “Drăgan Muntean” Deva este un serviciu public cu personalitate 
juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Deva, 
finanțat din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.  

 

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ATRIBUȚIILE PERSONALULUI

   Art. 5.  Personalul Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva  se structurează în 
personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.
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(1) Conducerea Centrului Cultural “Drăgan Muntean”  este asigurată de către Directorul 
General.

(2) Angajarea Directorului General se face pe baza susținerii unui concurs, în 
conformitate cu prevederile legii. 

Art. 6. Directorul General  al Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva are  
următoarele atribuții principale:

- asigură conducerea activității curente a instituției;

- asigură condițiile de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizare a instituției;

- elaborează programele de activitate;

- exercită controlul asupra activităților care se desfășoară în Centrul Cultural “Drăgan 
Muntean” și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora;

-propune Consiliului Local Deva spre aprobare, în condițiile legii, Organigrama,    Statul 
de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural “Drăgan 
Muntean”; 

- elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al serviciului;

- decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat, conform prevederilor legale;

- este ordonator terțiar de credite;

- hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în 
concordanță cu legislația în vigoare;

- reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și 
din străinătate, precum și în fața organelor jurisdicționale;

- angajează personal de specialitate și administrativ în concordanță cu reglementările în 
vigoare;

- stabilește atribuțiile și aprobă fișele posturilor prevăzute în structura organizatorică; 

- urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor de către personalul din 
subordine;

- în exercitarea atribuțiilor sale Directorul General emite decizii;

- în absența Directorului General, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituției,
desemnată de către acesta prin decizie scrisă;  

- reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile administratiei locale, instituții sociale, 
economice și culturale, agenți economici și alte instituții cu care intră în contact în scopul
desfășurării programului de activitate.

   Art.7. Conform organigramei, în cadrul Centrului Cultural “Drăgan Muntean”   
funcționează următoarele servicii/compartimente:
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a) Compartiment Financiar – Contabil și Resurse Umane 

Atribuțiile Compartimentului Financiar-Contabil și Resurse Umane sunt următoarele:

 - În domeniul financiar-contabil:

a) înregistrează în evidența financiar contabilă toate operațiunile cu caracter 
economico-financiar care au loc în cadrul instituției pe bază de documente 
legale întocmite și aprobate conform instrucțiunilor de aplicare a planului de 
conturi și a actelor normative în vigoare;
b) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care 
stau la baza înregistrărilor contabile;
c) organizează, ţine evidenţa şi raportează situaţiile privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor conform clasificaţiei bugetare;
d) urmărește punerea de acord a evidenței financiar-contabile cu extrasele de 
cont ale trezoreriei;
e) întocmește statele de plată a salariilor în baza datelor  primare primite de la 
compartimentul resurse umane, efectuând reținerile legale;
f) asigură efectuarea la termen a plății sumelor care constituie obligațiile 
instituției față de bugetul statului;
g) încheie documentele solicitate de trezorerie în vederea eliberării fondului 
de salarii;
h) efectuează chenzinal și ori de câte ori este nevoie calculul și plata 
drepturilor bănești (salarii, indemnizații concedii de odihnă, concedii medicale,
sporuri, etc);
i) ține evidența nominală a veniturilor realizate de fiecare salariat, le 
centralizează anual în vederea acordării premiilor anuale;
j) răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile 
de încasări și plăți prin casierie;
k) întocmește ordinele de plată și încasare aferente plăților și încasărilor 
efectuate prin cont bancar și caserie;
l) efectuează încasările și plățile necesare în baza dispozițiilor de încasare, 
respectiv plată, semnate și vizate de conducerea instituției;
m) ridică și depune numerarul din/în bancă;
n) întocmește fișele fiscale pentru personalul instituției și pentru colaboratorii 
instituției;
o) întocmeşte  şi transmite lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate (declaraţia 112);
p) ține evidența borderourilor de încasări spectacole, întocmește borderoul 
lunar și adresa de înregistrare a biletelor pentru vânzare la Administrația 
Financiară;
r) gestionează biletele pentru spectacole.

În domeniul resurse umane:
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a) întocmeşte Organigrama, Statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor;
 b) întocmeşte referatele cu privire la angajarea salariaţilor, încetarea sau 
modificarea raporturilor de serviciu;
 c)  întocmeşte contractele individuale de muncă, actele adiţionale la 
contractele individuale de muncă;
 

d) întocmește și transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă registrul 
electronic (REVISAL);
 e) întocmeşte lunar salariile;  
 (2) Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin acte normative, prin 
hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Deva,  sau decizii ale 
Directorului General.

b) Compartimentul Juridic, Derulare Contracte și Achiziții
Atribuțiile compartimentului Juridic  Derulare Contracte și Achiziții sunt 
următoarele: 

 În domeniul juridic:

a) reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor 
organe de jurisdicție, organele de urmărire penală și notariatelor de stat, 
precum și în raporturile cu persoanele juridice și cu persoanele fizice pe baza 
delegației date de către conducerea instituției;
b) promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite 
de lege, depunând toate diligențele pentru câștigarea acestora;
c) formulează întâmpinări și cereri reconvenționale, în cazul în care Centrul 
Cultural “Drăgan Muntean” este pârat, inclusiv în soluționarea litigiilor de 
contencios administrativ, pe care le susține în fața diferitelor instanțe 
judecătorești;
d) răspunde de întocmirea și depunerea în instanța competență, în termenele 
prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol;
e) conduce evidenta cauzelor, prin registrul de cauze  și condică de termene;
f) răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la
comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor litigii;
g) întocmește contractele încheiate de către instituție cu persoane fizice 
autorizate sau persoane juridice;
h) solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, 
intabulari imobile;
i) avizează  legalitatea oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze 
răspunderea patrimonială a instituţiei ori să aducă atingere drepturilor sau 
intereselor legitime ale acesteia sau ale salariaţilor;
j) ia măsuri în vederea soluţionării litigiilor patrimoniale dintre instituţie şi 
proprii salariaţi cu respectarea normelor în vigoare;
k) acordă consultanță de specialitate celorlalte compartimente din cadrul 
instituției;
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l) asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul 
compartimentului;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit 
legii.

 În domeniul achiziţiilor publice:

a) elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor comunicate de celelalte compartimente;
b) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate (anunţuri de intenţie, de 
participare şi de atribuire);
c) elaborează calendarul  procedurii de atribuire necesar pentru planificarea 
procesului de achiziţii publice;
d) elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ 
selectare/preselectare în colaborare cu compartimentele interesate de produse, 
servicii sau lucrări;
e) pune la dispoziţia oricărui operator economic, care solicită,documentația de
atribuire/selectare/preselectare;
f) răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de 
clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţându-le către toţi
operatorii economici care au obţinut documentația de atribuire;
g) informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
h) redactează contractele de achiziţie publică potrivit fiecărei proceduri şi 
urmăreşte avizarea, semnarea şi comunicarea acestora;
i) elaborează și transmite la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
punctul de vedere al autorităţii contractante în cazul existenţei unei contestaţii;
j) duce la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
k) pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, 
dosarul de achiziţie publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o
informaţie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii;
(2) Compartimentul exercită și alte atribuții stabilite prin acte normative, prin 
hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Deva,  sau decizii ale 
Directorului General.

c) Serviciul Proiecte și Programe Culturale

(1) Referenții au următoarele atribuții: 

-  îndeplinesc atribuțiile de serviciu potrivit cerințelor menționate în fișa personală de 
post;

-  participă la conceperea programelor de activități, proiectelor culturale;

-  întocmesc potrivit atribuțiilor profesionale referate privind cheltuielile care sunt 
necesare pentru activitatea de care se preocupă;

-  răspund nemijlocit de buna organizare și funcționare  a activitățiilor;
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-  asigură procedura de vânzare a biletelor de spectacole, aferente activităților instituției;

-  urmăresc și ajută la desfășurarea tuturor activităților și proiectelor instituției;

-  întocmesc și țin evidența documentelor specifice domeniului de care răspund (registru 
de activitate, program și proiecte de activitate, condică de prezență, materiale privind 
conceperea manifestărilor cultural-artistice și, materiale publicitare etc.);

-  sunt obligați să participe la toate acțiunile organizate de instituția noastră sau alte 
instituții cu care colaborăm, indiferent de sectorul de care răspunde;

(2) Referenții îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin fișa postului.

d) Compartimentul administrativ

Atributiile Administratorului:

- organizează și coordonează întreaga activitate a personalului de deservire;

- asigură instruirea personalului din subordine;

- răspunde funcțional de toate bunurile mobile și imobile;

-  efectuează instructajul de protecția muncii și P.S.I. (I.S.U.) tuturor angajaților;

-  informează angajații instituției cu privire la obligațiile acestora prevăzute în Legea 
nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, art.22, 23;

- urmărește modul de respectare a normelor de securitate a muncii și a normelor P.S.I. de 
către angajații instituției;

- însoțește în timpul controalelor inspectorii de specialitate și dă relațiile cerute;

- participă la cercetarea accidentelor de muncă;

Atributiile personalului auxiliar:

-  se îngrijește de curățenia instituției;

-  amenajează spațiile existente în funcție de caracterul manifestările  care au loc;

- realizează mici reparații inopinante potrivit calificării lor și a atribuțiilor  prevăzute în 
fișa postului; 

- răspunde de buna funcționalitate a instalației de căldură, a instalație de apă, electrică 
etc.

(2) Angajații compartimentului exercită și alte atribuții stabilite prin fișa postului.

3. PRINCIPII FUNDAMENTALE CARE GUVERNEAZĂ    CONDUITA
PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

   Art. 8. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului   sunt 
următoarele:
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a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul 
contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât 
interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în fața autorităţilor şi 
instituţiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are 
îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are 
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competență, 
eficientă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii 
contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice 
interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor 
funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi 
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru 
altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul 
contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea 
ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei 
şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de
bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de 
serviciu;
h) deschiderea şi transparența - principiu conform căruia activităţile 
desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt
publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
                                

4. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA 
ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 4.1 Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă

   Art. 9. În scopul aplicării și respectării în cadrul Centrului Cultural „Drăgan Muntean” 
a Municipiului Deva, a regulilor privind securitatea și sănătatea în munca 
corespunzătoare condițiilor în care se desfășoară activitatea instituției, această asigură 
instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajații proprii cu atribuții și în 
domeniul protecției muncii, care constă în:

a) instructajul introductiv general care se face următoarelor persoane:
- noilor angajați în muncă, angajați cu contracte de muncă indiferent de 
forma acestora;
 - persoanelor aflate în instituție în perioada de probă în vederea angajării;
b) instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general 
și are ca scop prezentarea riscurilor și măsurilor de prevenire specifice locului 
de muncă pentru categoriile de personal enunțate anterior precum și pentru 
personalul transferat de la un loc de muncă la altul în cadrul instituției;
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c) instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă 
respectiv. Intervalul dintre două instructaje periodice pentru personalul de 
birou va fi de 12 luni, pentru personalul muncitor va fi de 6 luni. 
Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în următoarele cazuri:
- când s-au schimbat echipamentele ori s-au adus modificări la 
echipamentele existente;
- când au apărut modificări ale normelor de protecția muncii sau ale 
instrucțiunilor proprii de securitate a muncii;
- la reluarea activității după accident de muncă;
- la executarea unor lucrări speciale.

   Art.10. În vederea asigurării condițiilor de protecție a muncii și pentru prevenirea 
accidentelor de muncă, instituția asigură cadrul necesar privind :

a) elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protecție a muncii,
corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea la locurile de muncă;
b) asigurarea și controlarea cunoașterii și aplicării, de către toți salariații a 
măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice din domeniul protecției muncii;
c) asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților și 
participanților la procesul de muncă: afișe, pliante și alte asemenea cu privire 
la protecția muncii;
d) informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor 
la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de 
prevenire necesare;
e) angajarea numai a persoanelor, care în urma controlului medical de 
medicină a muncii și a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund 
activității pe care urmează să o execute;
f) asigurarea realizării măsurilor stabilite de inspectorii de protecția muncii cu
prilejul controalelor sau al efectuării cercetărilor accidentelor de muncă;
g) asigurarea accesului la serviciul medical de medicină a muncii și a 
condițiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă;
h) asigurarea pe cheltuiala sa a utilizării de către personalul angajat a 
echipamentului individual de protecție;
i) asigurarea funcționării în bune condiții a aparaturii, a instalațiilor existente 
în cadrul instituției;
j) asigurarea condițiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperatura, 
aerisire, etc) menite să asigure confortul fizic al personalului în orice anotimp;
k) respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea 
în muncă.

   Art. 11. Fiecare salariat trebuie să își desfăşoare activitatea, în conformitate cu 
pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, 
astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 
propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale 
în timpul procesului de muncă.

   Art. 12.  În scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 11 salariații au următoarele 
obligaţii:
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a) să utilizeze corect maşinile, aparatură, uneltele, substanțele periculoase, 
echipamentele de transport;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după 
utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să comunice imediat angajatorului şi/sau salariaților desemnaţi orice 
situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol 
pentru securitatea şi sănătatea salariaților, precum şi orice deficiență a 
sistemelor de protecţie;
d) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 
accidentele suferite de propria persoană;
e) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu salariații desemnaţi, atât timp cât este 
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de
către inspectorii de muncă, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii salariaților;
f) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu salariații 
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi 
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate;
g) să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă.

   Art.13. Neluarea vreuneia dintre măsurile de protecția muncii sau, după caz, 
nerespectarea acestor măsuri, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de 
producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește, 
conform prevederilor legale, pentru fapte ca:

a) părăsirea locului de muncă, lăsând nesupravegheate instalațiile sau 
aparatură din dotarea instituției, ducând astfel la dereglări sau avarii ce pot 
afecta viața și sănătatea salariaților;
b) executarea lucrărilor la instalațiile electrice fără a se asigura zona de lucru 
cu scurtcircuitarea și admiterea la lucru a instalațiilor electrice prin decuplarea 
de la tensiune;
c) conducerea sub influența alcoolului a autovehiculului instituției;
d) desfășurarea oricăror activități sub influența consumului de băuturi 
alcoolice;
e) efectuarea unor lucrări de către personal neautorizat, precum și a celui 
autorizat fără folosirea echipamentului specific de protecție.

   4.2 Protecția, igiena și securitatea în muncă a salariatelor gravide și/sau mame, 
lauze sau care alăptează

   Art.14. În înțelesul prezentului capitol:

a) protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii și/sau securităţii salariatelor 
gravide și/sau mame la locurile lor de muncă;
 b) locul de muncă este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul 
muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea 
realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către 
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unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii 
tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se 
obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravidă este femeia care anunță în scris la compartimentul resurse 
umane asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document 
medical eliberat de medical de familie sau de medical specialist care să-i ateste
această stare;
d) salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după 
efectuarea concediului de lăuzie și solicită măsurile de protecție prevăzute de 
lege, anexând un document medical eliberat de mediul de familie, dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e) salariată care alăptează este femeia care, la reluarea activității după 
efectuarea concediului de lăuzie, își alăptează copilul și anunța în scris la 
compartimentul resurse umane cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al 
perioadei de alăptare, anexând documentele medicale eliberate de medical de 
familie în acest sens;
f) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele 
aflate într-una din situațiile de la lit. c, d sau e pentru protecția sănătății și 
securității lor și/sau a fătului ori a copilului lor, în limitele și condițiile impuse 
de reglementările speciale aplicabile în vigoare. Pe durata acestuia salariată 
beneficiază de o indemnizație de risc maternal în cuantumul prevăzut de lege, 
care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  

   Art.15.(1) Salariatele prevăzute la art. 21 lit. c) - e) din OUG. nr.96/2003 privind 
protecţia maternităţii la locurile de muncă,  au obligația de a se prezenta la medicul de 
familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

(2) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligația prevăzută la alin. 1 și nu 
informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale 
prevăzute în actele normative speciale aplicabile în vigoare.

Art.16. Centrul Cultural “Drăgan Muntean” are obligația să adopte măsurile necesare, 
astfel încât:

a) să prevină expunerea salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea și 
securitatea;
b) salariatele să  nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății 
sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

   Art. 17.  În baza recomandării medicului de familie, salariată gravidă care nu poate 
îndeplini durata normală de muncă din motive obiective de sănătate, a sa sau a fătului 
său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei de muncă, cu menținerea veniturilor 
salariale.

   Art. 18. Directorul General al  Centrului Cultural “Drăgan Muntean” acordă dispensă 
pentru consultații prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, pentru efectuarea 
consultațiilor și examenelor prenatale, în cazul în care acestea se pot efectua numai în 
timpul programului normal de muncă, fără diminuarea drepturilor salariale.
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   Art. 19.  Pentru protecția sănătății lor și a copilului, salariatele care au născut sunt 
obligate de a efectua în întregime concediul postnatal având durată de minim 42 de zile.

   Art. 20.(1)  La cerere, salariatele care alăptează vor beneficia de două pauze din timpul 
normal de lucru de câte o oră fiecare, sau, de reducerea timpului normal de lucru cu două 
ore zilnic, cu menținerea drepturilor salariale.

(2) De dreptul prevăzut la alin. 1 pot beneficia salariatele până la împlinirea de către copil
a vârstei de un an. În aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la 
locul în care se găsește copilul.

   Art. 21.(1)  Directorul General al Centrului Cultural “Drăgan Muntean”, nu poate 
dispune încetarea raporturilor de muncă în cazul:

a) salariatei prevăzute la art. 14 din prezentul regulament, din motive care au 
legătură directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediu de maternitate;
d) salariatei care se află în concediu pentru creșterea copilului în   vârstă de 
până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani.

(2) Prevederile alin. 1 lit. d) și e) se aplică în mod corespunzător și salariaților bărbați 
aflați în situațiile respective.

   Art. 22. Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de 
graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi 
doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu 
este vizibilă.

   Art. 23.  În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 lit.
c)-e) şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau
securitatea să ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să îi 
modifice în mod corespunzător condiţiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil,
să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, 
conform recomandării medicului de medicină muncii sau a medicului de familie, cu 
menţinerea veniturilor salariale.

   Art. 24. Părțile se obligă să depună orice efort ce va fi necesar pentru instituirea unui 
sistem organizat, având drept scop îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

    4.3. Reguli privind prevenirea și stingerea incendiilor

   Art. 25.  În scopul aplicării și respectării regulilor privind prevenirea și stingerea 
incendiilor Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, are următoare obligații și răspunderi:

a) stabilește prin dispoziții scrise responsabilitățile și modul de organizare 
privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituției; 
b) reactualizează dispozițiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să 
înrăutățească siguranță la foc;
c) aduce la cunoștința salariaților, utilizatorilor și a oricărei persoane 
implicate, dispozițiile reactualizate;

11



d) justifică autorităților abilitate, ca măsurile de apărare împotriva incendiilor 
asigurate sunt corelate cu natura și nivelul riscurilor de incendiu, potrivit 
normelor și reglementărilor tehnice; 
e) numește prin dispoziție scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuții 
privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor, corelat cu natura, complexitatea, volumul și riscurile de 
incendiu prezentate de  activitățile desfășurate și asigură persoanelor respective
timpul necesar executării atribuțiilor stabilite;
f) verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuțiuni de prevenire și 
stingere a incendiilor, cuprinderea în documentațiile tehnice de proiectare și 
execuție a obiectivelor de investiții noi și a lucrărilor de modernizare, 
dezvoltare ori schimbare de destinație a celor existente, a măsurilor, 
instalațiilor și sistemelor de prevenire și stingere a incendiilor necesare  
conform reglementărilor tehnice, urmărind periodic stadiul și modul de  
realizare a  acestora pentru finalizarea lor înaintea punerii în funcțiune a 
lucrărilor de construcții și instalații; 
g) asigură întocmirea documentațiilor tehnice necesare  pentru solicitarea și 
obținerea avizelor și a autorizațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, 
prevăzute de lege;
h) asigură elaborarea planurilor de apărare împotriva incendiilor și  verifică 
modul de cunoaștere și capacitatea de punere în aplicare a acestora;
i) asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și asigură
însușirea și respectarea acestora de către salariați;
j) asigură instruirea  salariaților, verificând modul de cunoaștere și respectare 
a regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor specifice 
activităților pe care le desfășoară; Intervalul dintre două instruiri atât pentru 
personalul de birou cât și pentru personalul muncitor va fi de 6 luni.
k) verifică periodic modul de cunoaștere și de respectare a normelor specifice 
de prevenire și stingere a incendiilor;
l) asigură luarea măsurilor necesare pentru determinarea împrejurărilor care 
au favorizat producerea incendiilor, ținerea evidenței acestora și stabilirea, 
după caz, a unor măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente 
similar; 
m) analizează modul de organizare și desfășurare a activității de apărare 
împotriva incendiilor;
m) asigură alocarea în planurile anuale de  venituri și cheltuieli a mijloacelor 
financiare necesare achiziționării, reparării, întreținerii și funcționarii 
mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru 
susținerea celorlalte activități specifice apărării împotriva incendiilor (atestări, 
certificări, avizări, autorizări etc.).

   Art. 26.  Pentru asigurarea respectării regulilor și măsurilor de P.S.I. fiecare salariat, 
indiferent de natura angajării are următoarele obligații principale:

a) să cunoască și să respecte normele generale de p.s.i. din unitatea în care își 
desfășoară activitatea și sarcinile de prevenire și stingere specifice locului de 
muncă;
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b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, 
sub orice formă, de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
c) să îndeplinească la termen toate  măsurile stabilite pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor;
d) să utilizeze, potrivit instrucțiunilor date de angajator sau de persoanele 
desemnate de acesta, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele 
de lucru;
e) să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de 
protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
f) la terminarea programului să verifice și să ia toate măsurile pentru 
înlăturarea cauzelor ce pot provoca incendii;
g) să nu afecteze sub nici o formă funcționalitatea căilor de acces și de 
evacuare din clădiri;
h) să comunice, imediat, șefilor ierarhici și personalului cu atribuții de 
prevenire și stingere a incendiilor orice situație pe care este îndreptățit să o 
considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la 
sistemele de protecție sau de intervenție pentru stingerea incendiilor;
i) să coopereze cu salariatul desemnat de angajator, atât cât îi permit 
cunoștințele și sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor;
j) să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o
situație de pericol;
k) să participe efectiv la stingerea incendiilor și la înlăturarea consecințelor 
acestora precum și la evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale;
l) în vederea îmbunătățirii activității de prevenire și stingere a incendiilor  
fiecare angajat este obligat ca pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească 
întocmai sarcinile trasate în acest scop de șeful ierarhic superior.

5. MĂSURI CE POT FI APLICATE ÎN PERIOADELE CU
TEMPERATURI EXTREME PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR

ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ

   Art. 27.  În cazul atingerii și depășirii temperaturilor ridicate extreme (peste 37*C sau 
când indicele temperatura-umiditate depășește pragul valoric de 80) care se menține pe o 
perioadă de cel puțin două zile consecutiv, instituția trebuie să ia următoarele măsuri 
minimale:

A) pentru ameliorarea condițiilor de muncă:
a) reducerea intensității și ritmului activității fizice;
b) asigurarea ventilației la locurile de muncă;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repuz în locuri umbrite, cu 
curenți de aer.

B) pentru menținerea sănătății:
a) asigurarea zilnică a câte 2 litri apa minerală/persoană;
b) asigurarea de echipamente individuale de protecție;
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c) asigurarea de dușuri.

   Art. 28. În cazul în care nu pot fi asigurate condițiile menționate mai sus, se va lua 
măsura  reducerii duratei zilei de lucru, cu respectarea prevederile legale în vigoare. 

   Art. 29. În perioadele cu temperaturi scăzute extreme (temperaturile scad sub –20*C pe 
o perioadă de cel puțin 2 zile consecutive, corelate cu condițiile de vânt intens), se vor lua
următoarele măsuri pentru ameliorarea condiților de muncă:

a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 l/persoana;
b) asigurarea ecipamentului individual de protecție, dacă este cazul;
c) asigurarea climatului corespunzător în încăperi.

   Art. 30.  Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiții de 
temperatură extreme se vor lua următoarele măsuri:

a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a 
controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor 
pentru munca la temperaturi extreme;
b) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate 
sanitară a persoanelor afectate;
c) trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea 
programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații 
privind munca la temperaturi extreme.

6. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINĂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE

ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII

   Art. 31.(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituție. Dreptul la muncă nu  poate
fi îngrădit.

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă și a profesiei,meseriei sau 
activității pe care urmează să o presteze.

(3) Nimeni  nu   poate   fi  obligat   să  muncească  sau  să  nu muncească într-un anumit  
loc de  muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi aceasta.

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozițiilor alin. (1) –   (3) este 
nul de drept.

(5) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate 
activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și 
de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.

(6) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri 
colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție 
împotriva concedierilor nelegale.

   Art.32.(1) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de salariați, bazată 
pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenența națională, 
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rasa, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 
responsabilitate familială, apartenența ori activitate sindicală. 

(2) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau 
preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menționate, care au ca scop 
sau ca efect neacordarea, restrângerea, ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau 
exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. 

(3) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele menționate, dar care produc efectele  unei discriminări directe.

(4) Prin derogare de la prevederile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
48/2002, cu modificările și completările ulterioare,  condiționarea ocupării unei funcții de
specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calități fizice se face conform 
specificului și intereselor instituției.

   Art.33. Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de șanse şi de tratament între 
angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

   Prin egalitatea de șanse şi de 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 vacanțe şi la toate 
nivelurile ierarhiei profesionale;
c) venituri egale pentru munca de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, 
perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele 
publice şi private de securitate socială;
h) organizaţii sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile 
acordate de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    Art. 34. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici 
care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, 
referitoare la:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor
pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; Sunt 
exceptate de la aplicarea acestei prevederi locurile de muncă în care, datorită 
naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt 
desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerință profesională autentică 
şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerința să fie 
proporţională;
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b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de 
muncă ori de serviciu;
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 performanțelor profesionale individuale;
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. 35.(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

  (2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de 
concediul de maternitate constituie discriminare.

  (3) 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 vă 
naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

   Art.36. Este interzis orice comportament nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire 
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 influența 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 ține de viața sexuală.

   Art. 37.(1) Angajaţii au dreptul că, în cazul în care se consideră discriminați pe baza 
criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă 
acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al 
reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.

(2) În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului 
prin mediere, persoana angajată are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să
introducă cerere către instanța judecătorească competență în a cărei circumscripţie 
teritorială își are domiciliul său reședința, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii 
faptei.

   Art. 38. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către 
angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate 
care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere la 
instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi şi după ce sentința judecătorească a 
rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.
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Art. 39. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept 
discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

a) sancționarea angajaţilor care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi 
prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau 
ofensatoare; constituie abatere disciplinară și comportamentul care are ca scop 
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;
b) informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărțuirii şi a hărțuirii
sexuale la locul de muncă;
c) informarea, imediat după ce a fost sesizat, a autorităţile publice abilitate cu 
aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de șanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 
ȘI ALE ANGAJAȚILOR

   Art. 40. Directorul General al Centrului Cultural “Drăgan Muntean”, în calitate de 
angajator are, în principal,  următoarele drepturi:

a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în 
condiţiile legii; 
c) să dea deczii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității 
lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile 
corespunzătoare, potrivit legii și prezentului regulament intern;
f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de
evaluare a realizării acestora.

   Art. 41.  Directorul General al Centrului Cultural “Drăgan Muntean” în calitate de 
angajator are, în principal,  următoarele obligații:

a) să informeze angajații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor 
care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la 
elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde angajaților toate drepturile ce decurg din lege și din contractele 
individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, 
cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de 
natură să prejudicieze activitatea unităţii; Periodicitatea comunicărilor se 
stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil.
e) să se consulte cu reprezentanții sindicatului în privința deciziilor 
succeptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
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f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și 
să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de către angajați, în 
condițiile legii;
g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze 
înregistrările prevăzute în lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat   a 
solicitantului;
i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților;
j) în procesul de luare a deciziilor are obligația de acționă conform 
prevederilor legale și de a-și exercita capacitatea de apreciere în mod 
fundamentat și imparțial;
k) să identifice nevoile de instruire ale personalului din subordine și să 
formuleze propuneri privind tematică și formele concrete de realizare a 
instruirii;
l) să sprijine personalul în vederea stimulării dorinței permanente a acestora 
de perfecționare profesională, de îmbunătățire a activității curente, de 
dezvoltare a aptitudinilor de a pune în practică cunoștințele și deprinderile 
dobândite;
m) să manifeste capacitate de coordonare și control în vederea armonizării 
deciziilor și acțiunilor personalului și să asigure supravegherea modului de 
transformare a deciziilor în soluții optime, concomitant cu depistarea 
deficiențelor și luarea măsurilor necesare corectării la timp a acestora;
n) să asigure motivarea și încurajarea dezvoltării performanțelor personalului, 
prin manifestarea abilitații de a asculta și de a lua în considerare diverse opinii 
precum și oferirea sprijinului pentru obținerea unor rezultate pozitive;
o) să manifeste corectitudine și imparțialitate în evaluarea activității 
personalului din subordine și în modul de acordare a drepturilor salariale și ale 
recompenselor pentru rezultate deosebite în activitate; 
p) să aprobe  planificarea concediilor de odihnă și să asigure efectuarea 
acestora fără ca activitatea să fie perturbată.

(2) Compartimentul Resurse Umane întocmește dosarul profesional pentru fiecare salariat
asumându-și responsabilitatea pentru întocmirea și actualizarea acestuia.

(3) La solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze  copii, 
certificate de către directorul general pentru conformitate cu originalul, ale documentelor 
existente în dosarul personal și/sau un document care să ateste activitatea desfășurată de 
acesta, vechimea în muncă, în specialitate.

   Art.42. Salariații au, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
c) dreptul la concediul de odihnă anual, concedii medicale și la alte concedii 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
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g) dreptul la acces la formare profesională;
h) dreptul la informare și consultare;
i) dreptul de a lua parte 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 la grevă în condițiile legii;
o) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 
aplicabile.

   Art. 43. Salariații au, în principal, următoarele obligații:

a) obligația de a îndeplini cu profesionalism, imparțialitate și în conformitate 
cu legea, atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; 
b) obligația de a rezolva cu responsabilitate în termenele stabilite de către 
superiorii ierarhici, lucrările repartizate; 
c) obligația de a respecta cu rigurozitate normele de disciplină, programul de 
activitate, normele etice în îndeplinirea atribuțiilor și realizarea obiectivelor, în 
relațiile cu cetățenii, precum și cu ceilalți beneficiari ai serviciilor prestate de 
salariații Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva;  
d) să manifeste un permanent interes pentru respectarea libertății opiniilor și 
să nu se lase influențați de considerente personale; în exprimarea opiniilor 
personalul trebuie să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea 
conflictelor datorate schimbului de păreri;
e) să aibă un comportament  bazat pe respect, bună credință, corectitudine și 
amabilitate;
f) să manifeste capacitatea de a accepta și recunoaște erorile și greșelile 
proprii, de a răspunde pentru acestea și de a depăși obstacolele sau dificultățile 
intervenite în activitatea curentă prin identificarea soluțiilor adecvate de 
rezolvare și asumare a riscului;
g) obligația de a  apăra în mod loial prestigiul Centrului Cultural “Drăgan 
Muntean” , precum și de a se abține de la orice act sau fapt care  produce 
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
h) să se preocupe permanent de perfecționarea pregătirii profesionale, prin 
participarea la cursurile organizate sau recomandate;
i) obligația de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern 
și în contractul individual de muncă;
j) să acționeze pentru creșterea operativității în soluționarea problemelor și 
realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a 
problemelor curente excluzând manifestările de formalism și birocrație;
k) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în 
instituție;
l) obligația de a păstreza secretul de serviciu și de a nu face publice 
informațiile la care are acces prin natura serviciului dacă acestea nu sunt 
destinate interesului public;
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m) să rezolve numai petițiile care  le sunt repartizate, fiindu-le interzis să le 
primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru 
soluționarea acestora, în afara cadrului legal;
n) să utilizeze, să gestioneze în mod legal, corect și efiecient și să păstreze cu 
grijă bunurile încredințate spre folosință; 
o) să-și însușească și să respecte normele de protecție a muncii, de apărare 
împotriva incendiilor, alte norme specifice locurilor de muncă și să contribuie 
la preîntâmpinarea  și înlăturarea oricăror situații care ar pune în pericol viața, 
integritatea personală sau, după caz sănătatea oamenilor, ori integritatea 
bunurilor material;
p) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă 
aplicabile.

   Art.44.  Se interzice salariaților:

a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate; prezentarea la serviciu sub 
influența alcoolului, introducerea de băuturi în unitate sau facilitatea 
introducerii acestora precum și consumarea de băuturi alcoolice în timpul 
serviciului se sancționează conform legii;
b) venirea la serviciu într-o ținută sau stare fizică indecentă;
c) comportarea necuviincioasă faţă de colegi sau față de alte persoane din 
afara instituției;
d) săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită;
e) săvârșirea de fapte care sunt contrare normelor de etică și deontologie 
profesională;
f) săvârşirea de către salariat, de acte ce ar putea pune în primejdie siguranţa 
celorlalte persoane ce prestează activitate în cadrul instituției sau cea a  
propriei persoane;
g) se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru
ale acestuia propagandă politică;
h) solicitarea sau acceptarea, direct sau indirect, de daruri sau alte avantaje;
i) părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducătorului său direct;
j) fumatul în spațiile închise ale instituției: birouri, spații de depozitare, 
toalete, coridoare, cai de acces, etc.
k) desfăşurarea oricăror activităţi care să conducă la concurenţă neloială, care  
se evidenţiază prin:
-  prestarea în interesul său propriu sau al unui terţ, a unei activităţi care se află 
în concurenţă cu cea prestată la angajator; 
-  prestarea unei activităţi în afară sau în timpul programului de serviciu, în 
favoarea unui terţ care se află în relaţii de concurenţă cu angajatorul;
-  comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea pentru alţii sau în orice 
scop personal de acte, note, fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi 
fondul de date ale instituției.
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8. REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
ÎN INSTITUȚIE. TIMP DE MUNCĂ ȘI REPAUS

   Art. 45.(1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează numai prin încheierea 
unui contract individual de muncă.

(2)  Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, 
denumită salariat se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, în 
schimbul unei remunerații denumite salariu.

(3) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în forma
scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în 
forma scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă
a contractului individual de muncă.

(4) Încheierea contractului individual de muncă se face cu respectarea condițiilor stabilite
de lege, după verificarea prealabilă a aptitudinelor profesionale și personale ale persoanei
care solicită angajarea. La angajarea într-un post vacant sau pentru a înlocui un salariat al 
cărui contract individual de muncă este suspendat, comisia de examinare va verifica în 
prealabil aptitudinile profesionale  ale persoanei care solicită angajarea, prin concurs sau 
examen, putând solicita detalii despre persoană în cauză de la fostul angajator numai cu 
privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării și numai cu încunoștințarea 
prealabilă a persoanei în cauză. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea 
contractului individual de muncă, conducerea va stabili o perioadă de probă de cel mult 
90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile 
calendaristice pentru funcțiile de conducere. În condițiile legii durata perioadei de probă 
va fi diferită dacă se angajează persoane cu handicap sau absolvenți ai instituțiilor de 
învățământ superior.

Stabilirea unei perioade de probă nu lipsește persoana angajată de drepturile stabilite prin 
prezentul regulament intern și de legislația în vigoare.

(5) Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a 
informa persoana selectată în vederea angajării, cu privire la clauzele esenţiale pe care 
intenţionează să le înscrie în contract.

(6) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării se consideră 
îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă.

(7) Încheierea contractului individual de muncă se realizează pe perioada nedeterminată. 
Încheierea pe perioada determinată poate avea loc în condiții expres prevăzute de lege.

(8) Suspendarea contractului individual de muncă poate avea loc numai în condițiile legii.
Reluarea activității se dispune prin decizia emisă de către directorul general al  Centrului 
Cultural “Drăgan Muntean” Deva, în conformitate cu prevederile legale.

(9) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților. 
Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile
și în condițiile prevăzute de Codul Muncii.

(10) Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc astfel:
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- de drept;
- ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
- ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în 
condițiile limitativ prevăzute de lege.

(11) În cazurile în care instituția este obligată, potrivit legii să acorde un preaviz la 
desfacerea contractului individual de muncă, durata acestuia va fi de 20 zile lucrătoare, 
iar în cazul demisiei perioada de preaviz este de 20 zile lucrătoare pentru salariații cu 
funcții de execuție, respectiv de 45 zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de 
conducere.

   Art.46.(1) Durata normală a timpului de muncă pentru angajații instituției este de 8 ore 
pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, este, de regulă, uniformă, de 8 
ore pe zi timp de 5 zile, cu repaus, de regulă sâmbătă și duminica.

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, 
inclusiv orele suplimentare.

(4) 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 referință de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe 
săptămână.

(5) Pentru personalul artistic și tehnic programul de lucru este repartizat inegal cu 
obligația de a efectua 40 ore/săptămână.

   Art. 47.(1)  Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal 
este considerată muncă suplimentară.

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului
de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente 
ori înlăturării consecințelor unui accident.

   Art. 48.(1) Pentru muncă suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de 
muncă de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și 
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în 
care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului 
normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat.

(2) Munca suplimentară se compensează prin acordarea de timp liber în următoarele 60 
de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 

(3) În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile 
libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în 
următoarele 12 luni.

   Art. 49.(1) Prezența  la  serviciu  se   consemnează  în foaia colectivă de prezență.

(2) Absența nemotivată de la serviciu este interzisă.
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(3) Cei care se prezintă la serviciu după ora începerii programului de muncă, cât și cei 
care părăsesc locul de muncă înaintea terminării programului, fie vor recupera orele 
pierdute, fie li se va diminua salariul corespunzător orelor pierdute.

(4) În caz de boală, de forță majoră, angajatul va anunța conducerea instituției sau pe 
șeful ierarhic că nu se poate prezenta la serviciu, în caz contrar fiind considerat absent 
nemotivat.

   Art. 50.(1) Salariați au dreptul, de regulă, la două zile consecutive de repaus 
săptămânal. Repausul săptămânal se acordă de regulă sâmbătă și duminica.

(2) Pentru personalul artistic și tehnic, în cazul în care zilele de repaus săptămânal sau 
celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează nu 
au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, sau adăugate zilelor de 
concediu.

   Art. 51. Sunt zile nelucrătoare, zilele de repaus săptămânal (sâmbătă și duminică) și 
zilele de sărbătoare legală și religioasă stabilite conform legislatiei, după cum urmează:

- 1 şi 2 Ianuarie;
- 24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare;
- Prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 Mai Ziua Muncii;
- 1 Iunie Ziua Copilului;
- Prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 August - Adormirea Maicii Domnului;
- 30 Noiembrie - Sfântul Andrei;
- 1 Decembrie – Ziua Natională a României;
-  25 și 26 Decembrie -  Prima și a doua zi de Crăciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale,  declarate astfel 
de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele 
aparţinând acestora.

   Art. 52.(1) Salariații au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă 
plătit cu durata de :

- 21 de zile dacă au mai puțin de 10 ani vechime în muncă;
- 25 de zile dacă au mai mult de 10 ani vechime în muncă.

(2) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse 
în durata concediului de odihnă anual.

(3) Durata efectivă a concediului de odihnă se stabilește prin contractual individual de 
muncă și se acordă proporțional cu activitatea prestată  într-un an calendaristic.

(4)  Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. 4, efectuarea concediului de odihnă în anul 
următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
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(6 )În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, 
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul 
persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-
o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la 
concediul de odihnă anual.

(7) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării 
contractului individual de muncă.

(8) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări aprobate de 
către conducătorul instituției. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic 
pentru anul următor.

(9) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să 
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic 
cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

(10)  Salariatul este obligat să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost 
programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când din motive 
obiective, concediul nu poate fi efectuat.

(11) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive 
obiective.

(12) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forță majoră 
sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncă. Zilele de 
concediu neefectuate vor fi programate pentru o perioadă ulterioară.

(13) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de 
concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază cuvenit pentru perioada 
respectivă, prevăzut în contractual individual de muncă.

(14) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale 
prevăzute la alin. 14 din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, 
multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(15) Indemnizația   de    concediu    de    odihnă   se   plătește   de   către angajator cu cel 
puțin 5 zile lucrătoare înaintea plecării în concediu.

   Art. 53.(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile 
libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, conform legilor în 
vigoare, pentru:

- căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;
- nașterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare;
- decesul soțului/soției sau al unei rude de până la gradul II a persoanei 
angajate cu contract individual de muncă – 3 zile lucrătoare.

(2) Zile libere plătite se acordă și pentru:

- efectuarea unui control medical anual - 1 zi lucrătoare;
- donare de sânge – conform legii.
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(3) Zilele libere plătite menționate mai sus se acordă la solicitarea salariatului.

   Art. 54.(1) Salariații    au    dreptul   să    beneficieze,   la   cerere,  de  concediu pentru 
formare profesională, în condițiile legii. 

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată, conform 
reglementărilor în vigoare.

   Art. 55.(1) Salariații Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva  au dreptul anual la 
concedii fără plată, a căror durată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare, pentru rezolvarea 
următoarelor situații :

a) susținerea examenului de admitere în instituțiile de învățământ superior, a 
examenelor de an universitar, cât și a examenului de diplomă, pentru angajații 
care urmează o formă de învățământ superior;
b) susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau
a tezei de doctorat;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

(2) salariații au dreptul la concedii fără plată fără limită prevăzută la alin.(1) în 
următoarele situații:

a) în cazul tratamentului medical efectuat în țară sau în străinătate pe durata 
recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul potrivit legii, la 
indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă precum și pentru 
însoțirea soțului/soției ori a unei rude apropiate – copil, frate, soră, părinte pe 
timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele cazuri cu avizul 
obligatoriu al Ministerului Sănătății;
b) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicate în 
certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât și tatăl 
salariat dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleași motive, de 
concediu fără plată.

(3) Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, altele decât cele 
prevăzute la alin. (1) și (2), pe durate stabilite prin acordul părților.

   Art. 56.(1) Pentru munca prestată salariații Centrului Cultural “Drăgan Muntean”  au 
dreptul la un salariu în lei stabilit conform legii.

(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile legii privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

(3) Plata salariului se face în data de 11 a lunii următoare pentru luna anterioară.

   Art. 57. Angajaților instituției li se asigură stabilitate în muncă, contractul individual de
muncă nu poate să înceteze sau să fie modificat, decât în cazurile prevăzute de lege.

   Art. 58.  Pe perioada suspendării contractului individual de muncă directorul general 
are obligația să rezerve postul ocupat de salariat.  
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9. CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE

   Art. 59.(1) Salariații au dreptul de a promova în funcție sau în grad/trepta profesională, 
conform legii.

(2) În fiecare an se realizează procedura de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale personalului Centrului Cultural “Drăgan Muntean” Deva.

(3) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului 
Centrului Cultural “Drăgan Muntean”  se aprobă prin dispoziția ordonatorului principal 
de credite, respectiv dispoziția Primarul Municipiului Deva.  

(4) Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale se aplică fiecărei 
funcții, în raport cu îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor corespunzătoare postului 
ocupat de angajat. Această procedură se face pe baza criteriilor de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale, aprobate prin dispoziția Primarului Municipiului
Deva. 

(5) Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale, aprobate prin 
dispoziția Primarului Municipiului Deva sunt următoarele: 

     A. Cunoștințe și experiență

a) capacitatea de implementare;
b) capacitatea de a rezolva eficient problemele;
c) capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite.

     B. Complexitate, creativitate și diversitatea activităților

a) creativitate și spirit de inițiativă;
b) adaptarea la concepția de alternative de schimbare sau de soluții noi 
(creativitate);
c) analiza și sinteza riscurilor, influențelor, efectelor și consecințelor evaluate;
d) evaluarea lucrărilor și sarcinilor de rutină (repetitive).

     C. Judecata și impactul deciziilor

a) capacitatea de asumare a responsabilităților;
b) realizarea la timp a sarcinilor și lucrărilor;
c) intensitatea implicării și rapiditatea intervenției în realizarea atribuțiilor; 
d) evaluarea nivelului riscului decisional;
e) eficiența lucrărilor și sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor 
propuse.

     D. Contacte și comunicare

a) capacitatea de a lucra independent;
b) capacitatea de a lucra în echipă;
c) capacitatea de evitare a stărilor conflictuale și respectarea relațiilor 
ierarhice.

     E. Condiții de muncă
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a) competența în gestionare a resurselor alocate;
b) comportamentul în timpul serviciului;
c) adaptabilitatea în situații neprevăzute;

     F. Incompatibilități și regimuri speciale;

a) respectarea regimului incompatibilităților.

     G. Influența, coordonare și supervizare (doar pentru funcțiile de conducere)

a) Capacitatea de a organiza, conduce și coordona activitatea;
b) capacitatea de control;
c) capacitatea de analiză și sinteza;
d) abilitați de mediere și negocieri.

(6) Evaluarea performanțelor profesionale se face anual, până la sfârșitul lunii februarie, 
fiecărui angajat fiindu-i acordată o notă corespunzătoare calificativului obținut pentru 
îndeplinirea fiecărui criteriu evaluat. Perioada evaluării este cuprinsă între 1 ianuarie și 
31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(7) Fiecare criteriu de performanță se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând 
gradul de îndeplinire a criteriului respectiv, nota 1 reprezentând nivelul minim iar nota 5 
nivelul maxim.

(8) Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00 – 2,00 – nesatisafăcător;
b) între 2,01 – 3,50 – satisfăcător;
c) între 3,51 – 4,50 – bine;
d) între 4,51 – 5,00 – foarte bine.

(9) Angajatul nemulțumit de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale 
se poate adresa instanței judecătorești competențe, în condițiile legii.

(10) Evaluarea performanțelor profesionale individuale nu se întocmește pentru 
următoarele categorii de personal:

a)   persoanele angajate ca debutant, pentru care evaluarea se face după 
expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;
b) angajați aflați în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 
împlinirea vârstei de 2 ani, pentru care evaluarea anuală se face doar dacă au 
prestat minim 6 luni de activitate de la data revenirii din concediu;
c) angajați care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, aflându-se în 
concediu medical sau în concediu fără plată dacă nu au prestat minim 6 luni de 
activitate;
d) persoanele angajate în cursul anului dacă nu au prestat minim 6 luni de 
activitate.

   Art.60. Coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurii de evaluare, se realizează
de către responsabilul de resurse umane. 
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10. ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE DISCIPLINARE.

   Art. 61.(1) Încălcarea de către salariații Centrului Cultural “Drăgan Muntean” a 
obligațiilor de serviciu, a regulamentului intern, a contractualui individual de muncă sau 
contractului colectiv de muncă aplicabil, angajează răspunderea disciplinară, 
contravențională, patrimonială, sau penală, după caz, în condițiile legii.  

(2) Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate, în cazul în care angajatul săvârșește o 
abatere disciplinară, sunt cele prevăzute de Codul Muncii cu respectarea condițiilor 
impuse de actul normativ menționat.

   Art.62. Constituie abateri disciplinare fapte ca:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 
c) depășirea a 3 absențe nemotivate de la serviciu, situație în care poate fi 
desfăcut contractul individual de muncă; 
d) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului 
legal; 
e) atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu; 
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor care 
au acest caracter;
g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa 
postului;
h) neglijență repetată în rezolvarea lucrărilor;
i) manifestări care aduc atingere instituției; exprimarea sau desfășurarea în 
timpul programului de lucru a unor opțiuni sau activități publice cu caracter 
politic;
j) părăsirea serviciului fără motiv întemeiat și fără a avea în prealabil 
aprobarea șefului ierarhic; 
k) desfășurarea unei activități personale sau private în timpul orelor de 
program; 
l) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informații sau 
facilitării unor servicii; 
m) fumatul în spațiile închise ale instituției : birouri, spații de depozitare, 
toalete, coridoare, căi de acces, etc și încălcarea regulilor de igienă și 
securitate; 
n) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în 
instituției a băuturilor alcoolice, precum și consumarea acestora la locul de 
muncă; 
o) intrarea în instituție sub influența băuturilor alcoolice; 
p) introducerea, consumarea, distribuirea sau comercializarea de substanțe, 
medicamente sau alte produse al căror efect poate produce dereglări 
comportamentale;
q) orice comportament având ca scop: 
- crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de 
descurajare pentru o persoană sau grup de persoane; 
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- 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. câte de salariat;
r) orice alte fapte prevăzute de lege. 

   Art. 63.(1) Sancțiunile disciplinare aplicabile salariaților în cazul săvârșirii de abateri 
disciplinare sunt:

a) avertisment scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în 
care s-a dispus retrogrdarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60  de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5–10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizații de
 conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 
salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea 
sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie aDirectorului General, emisă în formă 
scrisă.

   Art. 64.(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2)  Pentru  aceeași  abatere  disciplinară  se  poate aplica numai o singură sancțiune.

   Art. 65. La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventuale sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

   Art. 66.(1) Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură, cu excepția avertismentului 
scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) Cercetarea prealabile se realizează de către reprezentantul instituției împuternicit în 
acest scop. 

(3) Salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să 
realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Neprezentarea 
salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv dă dreptul managerului să dispună
sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să 
susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze 
cercetarea toate probele și motivațiile pe care le considera necesare, precum și dreptul să 
fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
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   Art. 67.(1) Aplicarea sancțiunii disciplinare se face printr-o decizie emisă în scris, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

(2) În decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern,           
contractual individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 
care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 
timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile 
prevăzute la art. 75 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e)termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
f) instanța competența la care sancțiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 
data emiterii și produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de 
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul său reședința comunicată de 
acesta.

11. SOLUȚIONAREA CERERILOR SAU A RECLAMAȚIILOR
INDIVIDUALE ALE ANGAJAȚILOR

   Art. 68.(1) Fiecare salariat are dreptul de a adresa conducerii Centrului Cultural 
“Drăgan Muntean” Deva cereri sau reclamații formulate în nume proprii. 

(2) Pentru soluționarea legală a sesizărilor/reclamațiilor ce-i sunt adresate, conducerea 
instituției va dispune măsuri de cercetare și analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

(3) După cercetarea tuturor împrejurărilor care să conducă la aprecierea corectă a stării de
fapt, sesizarea va fi soluționată, răspunsul va fi redactat și comunicat salariatului ce a 
formulat sesizarea/reclamația, în următoarele modalități:

- personal, sub semnătura de primire, cu specificarea datei primirii;
- prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal 
răspunsul în termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire;

(4) Instituția are obligația să comunice răspunsul în termen de 5 zile de la data 
înregistrării cererii sau reclamației. 

   Art. 69.(1) Atunci când salariatul a fost sancționat, acesta poate contesta decizia de 
sancționare la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data comunicării.
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(2) În cazul concedierilor, dacă au fost efectuate în mod netemeinic sau nelegal, instanța 
va dispune anularea ei, obligând instituția la plata unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 
salariatul.

(3) La solicitarea salariatului, instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile
în situația anterioară emiterii actului de concediere. 

(4) Instanța competență este cea în a cărei circumscripție își are reclamantul domiciliul 
său reședința.

12. REGULI PRIVIND DECLARAREA AVERII,
DECLARAREA INTERESELOR ȘI A INCOMPATIBILITĂȚILOR

   Art.70. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică următoarelor categorii de persoane, 
care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

- persoanelor cu funcţii de conducere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
instituţiei;

   Art. 71. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor 
nr. 1 şi 2 la Legea nr. 176 / 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, actualizată.

   Art.72. (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, 
putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 176 / 2010.

(2) Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi 
obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere.

(3) Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi 
activităţile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenței în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,  cu modificările şi completările 
ulterioare.

   Art.73. (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun, la persoanele 
responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi 
declaraţiile de interese desemnate prin decizia directorului general al Centrului Cultural 
”Drăgan Muntean”  în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii. 

(2) Persoanele prevăzute la art. 70 au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile 
de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie. Declaraţiile de
avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 
decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data declarării pentru celelalte 
capitole din declaraţie.
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