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TITLUL I. Dispoziţii generale
Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul MUZEULUI JUDEȚEAN
IALOMIȚA, având sediul în Slobozia, bld. Matei Basarab, nr. 30, județul Ialomița sunt stabilite prin
prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 de MUZEUL
JUDEȚEAN IALOMIȚA, în calitate de angajator.
Art.2. 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.
Art.3. Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor detaşaţi de la
alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul MUZEUL JUDETEAN IALOMITA pe perioada
detaşării.
3.1. Persoanelor delegate care prestează muncă în cadrul MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
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.4. Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:
a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul instituției;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnității;
c) drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;
e) reguli concrete privind disciplina muncii în instituție;
f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
i) criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților;
j) protecția datelor cu caracter personal a salariaților.
4.1. Scopul prezentului Regulament Intern este acela de a asigura buna funcționare a instituției
și de a crea un mediu propice pentru realizarea dezvoltării instituționale și profesionale a angajaților,
având la bază următoarele principii:
- principiul libertății în muncă;
- principiul egalității de șansă și de tratament;
- principiul consensualității și al bunei-credințe;
- principiul respectului reciproc între instituție și angajat, respectiv între angajați;
- principiul transparenței;
- principiul respectării eticii profesionale;
- principiul răspunderii personale față de instituție și față de societate, pentru activitatea desfășurată în
orice plan: de cercetare, științific, administrativ etc;
- principiul libertății de asociere pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale,
sociale, culturale, economice etc.
Titlul II. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă.
Art.5. Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:
a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;
c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a securităţii
şi sănătăţii în muncă.
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Art.6. Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii
salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
6.1. Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în
domeniul protecţiei muncii;
b) să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat şi să le
furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuţiile;
c) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a
echipamentelor individuale de lucru;
d)să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie;
e) să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaților, cu respectarea prevederilor legale privind
protecția datelor cu caracter personal.
Art.7. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare
a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, ale
echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive.
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice sau alte situaţii care
constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de
muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de
îndată conducătorul locului de muncă;
g) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a
fost acordat;
h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile personalului sanitar;
i) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Titlul III. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei
forme de încălcare a demnităţii
Art.8. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii.
Art.9. Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, opinie politică, orientare socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
9.1. Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât
cele prevăzute la art. 9, dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art.10. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu relațiile de muncă, referitoare la:
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea
posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
d) stabilirea remunerației;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;
f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și
recalificare profesională;
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g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
Art.11. Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de
muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii,a regulamentului intern, precum și a drepturilor și
intereselor tuturor salariaților.
Art.12. Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea
demnității fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor
individuale ale salariaților.
Art.13. In conformitate cu art. 10 din Legea nr. 202/2002, republicată, maternitatea nu poate
constitui un motiv de discriminare.
13.1. Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul
de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.
13.2. Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul
pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi.
13.3. Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de
graviditate și/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata
de valabilitate a contractului individual de muncă.
13.4. Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
a) salariata este gravidă sau se afla în concediu de maternitate;
b) salariata/salariatul se află în concediu de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
c) salariatul se află în concediul paternal.
Art.14. Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin.13.4. concedierea pentru motive ce
intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile
legii.
14.1. La încetarea concediului de maternitate, a concediului de creștere și îngrijire a copilului
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal,
salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă echivalent, având condiții de
muncă echivalente și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care
ar fi avut dreptul în timpul absenței.
Art.15. 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, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin.
(2), din Legea 202/2002 la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor
prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate
şi fără legătură cu cauza.
Art.16. Pentru prevenirea acțiunilor de discriminare bazate pe criteriu de sex în domeniul
muncii, la negocierea contractului individual de muncă unic la nivel național, de ramură, părțile
contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare și, respectiv,
clauze privind modul de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor formulate de persoanele prejudiciate
prin asemenea fapte, în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 202/2002, republicată.
Titlul IV. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor
Art.17. Personalul de conducere, de specialitate precum şi personalul administrativ din cadrul
muzeului îşi desfăşoară activitatea conform atribuțiilor din fişa postului.
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Capitolul I. Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Art.18. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.
Art.19. Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor
de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi 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 sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de
lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
19.1. Să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă, scop în care conducerea societăţii este obligată să ia măsuri pentru:
a) gospodărirea eficientă a mijloacelor fixe şi a celor circulante din patrimoniul societăţii;
b) coordonarea procesului de producţie în scopul îndeplinirii la parametrii calitativi şi cantitativi a
indicatorilor economici propuşi;
c) asigurarea eficienţei tehnice şi modernizarea tehnologiilor de lucru, în scopul realizării
serviciilor, produselor de bună calitate şi la costuri eficiente;
d) asigurarea aprovizionării cu materiale necesare procesului muncii;
e) depunerea de diligenţe maxime în scopul încheierii de contracte cu beneficiarii, în vederea
realizării corespunzătoare a obiectului de activitate al societăţii;
f) încasarea contravalorii serviciilor prestate/produselor realizate, de la beneficiari, la termenele
prevăzute;
19.2. Să ia măsurile corespunzătoare pentru organizarea activităţii astfel încât aceasta să se
desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă prin:
a) crearea unei structuri organizatorice raţionale;
b) repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor
lor, prin adoptarea unei structuri de personal corespunzătoare;
c) exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către
salariaţi;
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d) stabilirea de instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor şi utilajelor folosite
în societate;
e) să pună la dispoziția tuturor angajaților birourile, laboratoarele, atelierele, echipamente de
protecție și de lucru, conform normelor în vigoare, în vederea utilizării depline a capacităților de
cercetare și de muncă, pentru folosirea completă și eficientă a timpului de lucru;
19.3. Să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia toate
măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru respectarea normelor legale
în domeniul securităţii muncii.
19.4. Să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare a acestuia,
stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă corespunzător.
19.5. Să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională.
19.6. Să despăgubească salariatul, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din
culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, în
temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, în cuantumul şi modalităţile stabilite de
către instanţa de judecată competentă.
19.7. Să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de prevederile
legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi încetarea contractului
individual de muncă.
Art.20. Persoanele care asigură conducerea societăţii, în afara obligaţiilor ce le incumbă în
virtutea acestei calităţi, sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate.
Cap. II. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor
Art.21. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Art.22. Obligaţiile generale ale salariaţilor se referă în principal la:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform
fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
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Obligaţiile specifice ale salariaţilor.
A. Personalul cu funcții de conducere au, printre altele, următoarele atribuții:
- organizarea şi urmărirea îndeplinirii activităţilor din cadrul secţiei;
- planifică şi urmăreşte activitatea de cercetare, evidenţă,
- conservare-restaurare şi valorificare a patrimoniului muzeal;
- coordonarea şi supervizarea tuturor activităţilor contabile din instituţie;
- studierea permanentă a legislaţiei în domeniul financiar- contabil şi aplicarea ei în cadrul instituţiei;
- elaborarea şi implementarea sistemului de evidenţă contabilă.
B. Personalul cu funcții de specialitate au următoarele obligații:
1.Muzeograful are obligaţia de a organiza sau de a participa la organizarea de expoziţii, simpozioane,
mese rotunde, seri muzeale, colocvii, sesiuni ştiinţifice; de a îmbogăţii patrimoniul Muzeului pe
următoarele căi: cercetări de teren, achiziţii, donaţii; de a subordona activitatea de îmbogăţire a
patrimoniului intereselor generale ale instituţiei. Astfel pot fi acceptate donaţii avizate de comisia de
evaluare a obiectelor provenite din achiziţii, transferuri, donaţii și cercetări arheologice. Pentru
constituirea unor colecţii sau fonduri este nevoie de avizul favorabil al comisiei, al consiliului știinţific
şi de aprobarea consiliului de administraţie.
Muzeografii gestionari care au îmbogăţit patrimoniul Muzeului cu piese noi au obligaţia de a lua
măsuri pentru înregistrarea lor în registrul inventar.
Muzeografii care deţin gestiuni vor ţine la zi registrele de inventar. Responsabilitatea pentru
eventualele abateri în acest sens le revine în exclusivitate. Muzeografii gestionari, în colaborare cu
personalul laboratorului conservare-restaurare, vor stabili un grafic de conservare-restaurare a pieselor,
ș.a.
2. Cercetătorul științific are ca și obiectiv cercetarea, evidenţa şi valorificarea patrimoniului cultural
mobil.
Cercetătorul științific se ocupă de activitatea de evidenţă a patrimoniului cultural muzeal:
identificare de patrimoniu muzeal în teren şi întocmirea de fişe semnal al obiectelor depistate,
completarea de oferte în vederea achiziţionării de bunuri muzeale şi depunerea acestora la secretariatul
instituţiei; el răspunde de organizarea următoarelor activităţi cu publicul: expoziţii, sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, mese rotunde, seri muzeale, concursuri pe teme de cultură şi civilizaţie, excursii
documentare, lansări de carte și răspunde de valorificarea cercetărilor de specialitate, etc.
3. Supraveghetorii asigură securitatea bunurilor de patrimoniu cultural mobil aflate în expoziţia de
bază şi în expoziţiile temporare și supraveghează vizitatorii pentru a impiedica atingerea sau
degradarea bunurilor expuse;
Supraveghetorii întreţin curăţenia permanentă în sectorul de care răspunde (exponate, vitrine,
spaţiu de expunere); participă la organizarea expoziţiilor sub îndrumarea muzeografilor şi
conservatorilor;
Supraveghetorii răspund de integritatea patrimoniului aflat în gestiune proprie, dar şi a celui care
se află în gestiune colectivă;
Ei au obligația de a raporta muzeografului de serviciu toate problemele care apar în sectorul lor de
activitate în timpul programului de lucru, etc.
4. Referenții de specialitate administrează şi gestionează baza de documentare a instituţiei după cum
urmează: valorificare ştiinţifică, arhiva de expoziţii, arhiva de conservare, arhiva de evidenţă a
patrimoniului, fototeca, cartoteca; gestionează biblioteca muzeului, etc.
C. Personalul din cadrul serviciului Financiar-Contabil-Administrativ este alcătuit din: șef
serviciu, contabil, consilier juridic, șofer, îngrijitor, muncitor calificat.
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Personalul administrativ îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu sarcinile stabilite în fişa
postului, colaborând cu personalul de specialitate pentru realizarea în condiţii optime a planului de
activitate al muzeului.
Activitatea este coordonată de șeful de serviciu și are în vedere evidenţa contabilă şi analitică,
evidenţa veniturilor şi încasărilor extrabugetare, probleme de personal şi salarizarea.
D. Personalul din Compartimentul Conservare – Restaurare are următoarele obligații:
1. Personalul laboratorului conservare-restaurare are obligaţia de a întocmi un grafic de conservarerestaurare care va fi sincronizat cu planul general de activitate (expoziţii, achiziţii).
Personalul efectuează conservarea-restaurarea obiectelor provenite din expoziţia de bază şi din
depozite.
Ordinea de priorităţi în domeniul conservare-restaurare va fi următoarea: piese afectate de un proces
avansat de degradare, piese obţinute prin achiziţii, donaţii, prin cercetări arheologice (sistematice sau
de suprafaţă), piese destinate expoziţiilor (de bază sau temporare).
Personalul laboratorului restaurare-conservare are obligaţia de a ţine evidenţa activităţii în registrul de
laborator şi de a intocmi fişe de restaurare și de conservare cu toate datele necesare.
2. Conservatorii/restauratorii au obligaţia de a executa operaţii de pregătire a obiectelor pentru
restaurare şi de a urmări starea de conservare a obiectelor restaurate, etalate în expoziţii sau din
depozite.
E. Referentul de specialitate din Compartimentul relații cu publicul are obligația de a
gestiona imaginea publică a instituției.
Atribuții: asimilarea și prelucrarea rapidă a informațiilor; participă la elaborarea strategiilor de
comunicare și imagine a Muzeului, la implementarea acestora prin programe specifice regulat și
asigură permanent fluxul de vizitatori; participă la redactarea materialelor de prezentare a Muzeului, a
activităților educative și a celorlalte manifestări organizate de instituție; participă la redactarea și
răspunde de actualizarea permanentă a informațiilor oferite presei; asigură relația cu mass-media;
redactează textele informative (inclusiv știri și comunicate de presă) și întocmește dosarele pentru
presă, pe baza informațiilor furnizate de către organizatori sau conducerea Muzeului, în funcție de
expoziții, manifestări sau circumstanțe și le traduce atunci când este nevoie în limbile străine pe care le
cunoaște, etc.
F. Referentul de specialitate din Compartimentul Secretariat și Registratură asigură
repartizarea informaţiilor dinspre management către toate compartimentele instituţiei, precum şi
invers; asigură transmiterea informaţiilor primite din afara instituţiei, precum şi a celor către exteriorul
instituţiei persoanelor cărora li se adresează; tehnoredactează diferitele materiale şi redactează
corespondenţa zilnică; promovează imagininea instituţiei prin activitatea pe care o desfăşoară;
arhivează corespondenţa, etc.
Titlul V. Procedura de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor individuale ale salariaţilor
Art.23. Salariații au dreptul să adreseze conducerii, în scris, petiții individuale, dar numai in
legatură cu problemele proprii apărute la locul de munca și în activitatea desfășurată.
23.1. Prin petiție se înțelege orice cerere, reclamație individuală pe care un salariat o adresează
conducerii în condițiile legii, ale regulamentului intern și ale procedurii privind semnalarea
neregularităților.
23.2. Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
Art.24. Cererile, propunerile și sesizările salariatului muzeului se depun în cutia de reclamații,
secretarul având obligația de a înregistra documentul prezentat de salariat, fără a interveni asupra
conținutului documentului sau de a refuza înregistrarea și de a-i comunica salariatului numărul și data
înregistrării.
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Art.25. Muzeul va comunica răspunsul său, la documentul salariatului, în termenul general
prevăzut de legislația în vigoare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării.
Art.26. Managerul Muzeului poate dispune declanșarea unei anchete interne sau să solicite
salariatului lămuriri suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare corespunzătoare a
termenului de răspuns.
Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice,
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
Legea reglementează unele măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat ori au sesizat
încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către
persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte
unităţi bugetare.
Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:
a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi
prevăzute de lege au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale,
libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea
de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a
celorlalte unităţi sunt ocrotite şi promovate de lege;
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii
este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă
ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai
severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele
deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi
celelalte unităţi sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad
ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes
public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori
capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi;
g) principiul echilibrului, conform căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile
prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai
gravă;
h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate
publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară prevăzută de lege, care a făcut o sesizare,
convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele menţionate, prevăzute de lege
ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi
priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură
directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu
serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor
prevăzute de lege;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
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f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau
numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor
publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al
ocrotirii interesului public.
Titlul VI – Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate
Cap.I. Timpul de muncă
Art.27. 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.28. Durata normală a muncii pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi
de 40 de ore pe săptămână. Programul de lucru de luni până joi este de la ora 8:00 până la 16:30, iar
vineri de la 8:00 la 14:00.
28.1. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu
2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbăta şi duminica1.
28.2. Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12
ore consecutive.
28.3. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24
de ore.
28.4. Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore
între schimburi.
Art.29. Pentru salariații care pe baza unor reglementări specifice au un program diferit de
muncă (ex. supraveghetor muzeu, gestionar custode, casier, muzeograf, etc.), se aplică programul de
lucru stabilit de conducerea Muzeului sau de direcția de resort, cu acordarea celor două zile de repaus
corespunzătoare.
Art.30. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal stabilită, este
muncă suplimentară, ce se efectuează doar cu acordul scris al salariatului, în limita maximă de 48
ore/săptămână.
30.1 Efectuarea muncii suplimentare se poate dispune de către angajator, fără acordul
salariatului, prin dispoziţie scrisă, doar în caz de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate

1

La locurile de muncă unde datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata
normală a timpului zilnic de lucru se vor stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru,
după caz, în schimburi (tură), tură continuă, turnus, program fracţionat (dacă e cazul se va alege în
concret 1 dintre modalităţi).
Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, care includ
şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de o
lună calendaristică să nu depăşească 48 ore/săptămână.
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prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor unui accident. Cazul de forţă majoră
şi lucrările urgente vor fi menţionate explicit în dispoziţia scrisă.
30.2. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după
efectuarea acesteia.
30.3. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate
peste programul normal de lucru.
30.4. 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.
Art.31. Munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este muncă de noapte.
31.1. În cazul în care munca se prestează pe timp de noapte, cel puţin 3 ore, în intervalul
prevăzut mai sus, sau în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru, salariaţii în cauză
vor beneficia:
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.32. Stabilirea duratei timpului de muncă se va face ţinându-se cont de următoarele
interdicţii şi limitări:
a) pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata normală a timpului de lucru este de 6 ore/zi
şi de 30 de ore/săptămână;
b) tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară şi/sau muncă de noapte;
c) femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de
noapte.
Art.33. Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă,
salariaţii fiind obligaţi să semneze condica de prezenţă la venire şi la plecare, menţionându-se ora şi
minutele.
33.1. Condica de prezenţă se depune pentru semnare în holul instituției :
- la începerea programului de lucru cu 10 minute înainte;
- la terminarea programului de lucru cu 10 minute înainte;
33.2. Condica de prezenţă se ridică din holul societăţii:
- după 10 min. de la începerea programului de lucru;
- la10 min. după terminarea programului de lucru;
33.3. Condica de prezenţă se păstrează de către persoana desemnate de conducerea societăţii în
acest scop, în baza atribuţiilor stabilite prin fişa postului urmând ca verificarea exactităţii
consemnărilor acesteia să se poată face oricând de către conducerea societăţii.
33.4. În vederea stabilirii drepturilor de salarizare, timpul efectiv prestat, trebuie să se
regăsească şi în pontaje.
Art.34. Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se
lucrează, se face de către angajator.
34.1. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
-1 şi 2 ianuarie;
-24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
-Vinerea Mare;
-prima şi a doua zi de Paşti;
-1 mai;
-1 iunie;
-prima şi a doua zi de Rusalii;
-Adormirea Maicii Domnului;
-30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
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- 1 decembrie;
-prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă
şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum şi zilele în care se
recuperează orele de muncă neefectuate.
Cap.II. Concediile
Art.35. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor și nu poate
forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
35.1. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata
efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea
legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.
35.2. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin
contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
35.3. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de
muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru
îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
35.4 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.
35.5. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării contractului individual de muncă.
Art.36. Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se
stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv.
Art.37. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau
individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor
salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările
individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.
37.1. Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de
3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă.
37.2. Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz,
perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3
luni.
37.3. În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. 37.1, 37.2 salariatul poate
solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia.
37.4. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să
stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10
zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
Art.38. Programarea concediilor de odihnă va fi modificată, de conducerea instituției, la
cererea salariatului în următoarele cazuri:
a)
salariatul se afla în concediu medical;
b)
salariata cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate;
c)
salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
d)
salariatul este chemat sa satisfaca obligaţii militare, altele decit serviciul militar în termen;
e)
salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecționare sau
specializare, în țară ori în străinatate;
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f)
salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o stațiune
balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi ce indicată în recomandarea
medicală;
g)
salariata se afla în concediu platit pentru ingrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani.
38.1. Dacă în timpul concediului de odihnă intervine una dintre situațiile menționate la art. 38
lit. a), c), d), e), efectuarea acestuia se întrerupe. Efectuarea concediului de odihnă se intrerupe în cazul
în care salariata intră în concediu pentru maternitate, precum şi în cazul în care salariatul este
rechemat, prin dispoziţia scrisa a conducerii instituției, numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute,
care fac necesară prezența salariatului în instituție. În situaţia rechemarii, cei în cauza au dreptul la
rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor legate de efectuarea concediului în alta
localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza
rechemării.
38.2. Pentru cazurile de întrerupere a concediului, menționate la art. 38.1, salariații au dreptul
să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situațiile respective sau, când aceasta nu este
posibilă, la data stabilită printr-o nouă programare, în cadrul aceluiași an calendaristic.
Art. 39. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie
de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter
permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
39.1. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale
prevăzute la art. 39 din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu
numărul de zile de concediu.
39.2. Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Art.40. Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.
Art.41. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau
pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă.
41.1. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale
familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite
de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
Art.42. Evidenţa efectuării concediilor de odihnă va fi ţinută într-un registru separat, pentru
fiecare salariat, împreună cu evidenţa concediilor medicale, a celor de formare profesională, a
concediilor fără plată, a învoirilor şi a absenţelor nemotivate de către persoanele abilitate.
Art. 43. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite,
care nu se includ în durata concediului de odihnă.
43.1 Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege,
prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
- căsătoria salariatului -5 zile lucrătoare;
- căsătoria unui copil -3 zile lucrătoare;
- naşterea unui copil- 5 zile lucrătoare. În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de
absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, se majorează cu 10 zile lucrătoare.
-decesul sotului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile;
-donatori de sânge – potrivit legislației în vigoare.
Art. 44. Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată pe o
durată de maxim 2 luni, pe bază de cerere.
Art.45. Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot
acorda cu sau fără plată, în virtutea obligaţiei salariaţilor de a menţine gradul sporit de competitivitate
a procesului de muncă.
45.1. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
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45.2. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar
prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
Art.46. Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului;
- să precizeze:
a)data de începere a stagiului de formare profesională;
b)domeniul;
c) durata;
d) denumirea instituţiei de formare profesională.
46.1. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în
întregime şi/sau fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a
unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea modalităţii de întocmire a cererii prevăzute la art.46
din prezentul regulament.
46.2. La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului,
dovada absolvirii cursului în discuţie.
46.3. În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa
participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul
la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de
până la 80 de ore.
46.4. În acest caz salariatul beneficiază de o indemnizaţie care se acordă şi se calculează
similar celei de concediu de odihnă.
Capitolul III. Salarizarea
Art.47. Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului
individual de muncă.
47.1. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are
dreptul la un salariu exprimat în bani.
47.2. La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală.
Art. 48. Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidenţialităţii; în scopul păstrării acestui caracter angajatorul are obligaţia a de lua
măsurile necesare, ca de exemplu:
- accesul la întocmirea şi consultarea statelor de plată a salariilor să se realizeze doar de către
persoanele care au în fişa postului stabilite în mod direct aceste atribuţii şi de către
conducerea unităţii.
- banii vor fi ridicaţi doar individual pe bază de semnătură aplicată pe statele de plată,
moment în care aceştia sunt predaţi salariatului titular al dreptului de încasare, alături de
dovada cuantumului acestuia şi a reţinerilor efectuate cu respectarea prevederilor legale,etc.
Art.49. Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu
salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent
la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile
acestuia, cu excepţia grevei.
49.1. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa salariaţilor
prin grija angajatorului.
Art.50. Salariul se plăteşte în data de 15 ale lunii următoare celei pentru care s-a prestat
activitatea.
50.1. Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea
angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.
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50.2. Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicită de acesta sau, în cazul
decesului titularului dreptului, categoriilor de persoane stabilite preferenţial de lege.
50.3. Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată şi prin orice alte documente
justificative, ce demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.
50.4. Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine
persoanei desemnate de conducătorul instituției, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa
postului.
Art.60. Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute
de lege.
60.1. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Cap.IV. Organizarea muncii
Art.61. Salariaţii au următoarele obligaţii de serviciu:
- să respecte programul de lucru;
- să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale societăţii la parametrii de eficienţă;
- să respecte normele de pază şi cele privind siguranţa incendiilor şi să acţioneze în scopul
prevenirii oricărei situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală,
sănătatea unor persoane şi a patrimoniului instituției;
- să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă,
- să respecte codul de conduită al muzeului, etc.;
Art.62. Interziceri cu caracter general:
1) se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea
necuviincioasă faţă de colegi, săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită;
2) se interzice 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;
3) se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru ale acestuia
propagandă politică;
4) se interzice 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 sau
- prestarea unei activităţi în afara 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;
- divulgarea pe orice cale a relaţiilor cu beneficiarii, a lucrărilor , modului de fabricaţie a
produselor şi a valorilor de contract pe care le negociază societatea în vederea executării de
produse şi servicii;
Art.63. Ieşirea din incinta instituției în timpul programului al salariaţilor este permisă numai în
baza delegaţiilor sau a biletului de voie.
63.1. Delegaţia se emite pentru salariatul în cauză şi va fi vizată de conducerea instituției şi va
fi menţionată în condica de prezenţă, în dreptul numelui persoanei.
63.2. Biletul de voie se acordă în interes de serviciu şi în interes personal, cu specificarea, în
cuprinsul acestuia a orei plecării, a orei sosirii şi a obiectului deplasării (pentru biletul de voie în
interes de serviciu).
Art.64. Accesul persoanelor străine în incinta instituției se poate face pe baza legitimaţiei de
serviciu însoţită de delegaţia completată conform prevederilor legale.
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TITLUL VII . Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile
Art.65. Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile prezentului
regulament intern, ale contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil,
precum şi orice alte prevederi legale în vigoare, constituie abatere şi se sancţionează indiferent de
funcţia ocupată de salariatul ce a comis abaterea.
Art.66. Constituie abatere disciplinară, cel puţin următoarele fapte:
a) îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu;
b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului, sau prin atribuţiile stabilite
prin contract individual de muncă, în timpul orelor de program;
d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;
e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
f) părăsirea unităţii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefului
ierarhic;
g) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale;
h) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de colegi, etc.
66.1. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
66.2. Abaterile grave constatate ca având acest caracter, îi va corespunde o sancţiune
disciplinară prevăzută la art.67 lit.c – e, în prezentul Regulament Intern.
66.3. Abateri repetate reprezintă acele încălcări ale prevederilor prezentului Regulament Intern,
ale Codului de conduită şi ale celorlalte obligaţii legale, pe care salariatul le-a săvârşit într-o perioadă
de 6 luni şi pentru care vor fi sancţionaţi, în urma îndeplinirii procedurii legale cu o sancţiune
prevăzută la art. 67 lit.c – e din prezentul Regulament Intern.
Art. 67. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică
sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de
1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art.68. Muzeul nu aplică drept sancțiune amenzi disciplinare. Pentru aceeași abatere
disciplinară se aplică numai o singură sancțiune.
Art.69. Aplicarea sancţiunilor disciplinare corespunzător abaterilor săvârşite de salariaţii unor
alţi angajatori detaşaţi în cadrul MUZEULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA sunt de competenţa
conducătorului societăţii sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, în conformitate cu
atribuţiile stabilite prin fişa postului, pe întreaga perioadă a detaşării.
69.1. Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.67 lit.c – e în prezentul Regulament intern,
salariaţilor detaşaţi ai altor angajatori, angajatorul este obligat să solicite acordul scris al angajatorului cu
care salariatul detaşat are încheiat contract individual de muncă.
15

69.2. Sancţiunea disciplinară prevăzută la art.67 lit.e în prezentul Regulament Intern faţă de
persoana detaşată, nu poate fi dispusă decât de (conducerea) angajatorul acestuia, în urma transmiterii
de urgenţă a actelor ce dovedesc îndeplinirea procedurii disciplinare de către MUZEUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA la care această persoană a fost detaşată.
TITLUL VIII. Reguli referitoare la procedura disciplinară
Art.70. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 67,
litera a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
Art.71. La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele:
a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie al salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportamentul general în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
Art.72. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, va fi numită o Comisie pentru
a realiza cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii, Comisie care va convoca în
scris salariatul.
72.1. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la art. 72. fără un
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
72.2. Comisia va întocmi un proces verbal, în care se va consemna faptul că salariatul nu se
prezintă la cercetare, precum şi motivul pentru care face acest lucru (refuză, nu a fost găsit în mod
repetat la serviciu pentru a i se comunica chemarea, refuză să semneze de primire sau să-şi exprime
punctul de vedere etc.). Procesul verbal se va ataşa la Raportul Comisiei, care va ţine seama de acesta
în momentul stabilirii gradului de vinovăţie.
72.3. După primirea notei explicative data de salariat, Comisia va solicita declaraţii scrise de la
orice salariat al muzeului care are legătură cu fapta sau solicitat de către salariat în nota explicativă
pentru a-i susţine punctul de vedere.
72.3. Comisia mai poate solicita orice alte acte ale Muzeului ce i-ar putea fi de folos în
anchetarea cazului (foi de pontaj, caiete de procese verbale, bilete de voie, dosarul de Personal al
salariatului, facturi, evidente contabile, contracte etc.).
Art.73. Raportul Comisiei se aduce la cunoştinţă managerului pentru ca acesta să stabilească
dacă aplică sau nu sancţiunea, acesta fiind atributul exclusiv al conducerii.
Art.74. Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare,
dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Art.75. Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
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 condiţiile prevăzute la
punctul 72.1. nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Art.76. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se predă personal salariatului, cu
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semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau
reşedinţa comunicată de acesta.
Art.77. Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art.78. Decizia poate fi contestată de către salariat la instanţele judecătoreşti competente în
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Titlul IX. Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice
Cap.I. Încheierea contractului individual de muncă.
Art.79. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în forma
scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de
încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
Art.80. Anterior încheierii contractului individual de muncă, angajatorul are următoarele
obligaţii:
A.1. să informeze persoana care solicită angajarea cu privire la clauzele generale pe care
intenţionează să le înscrie în contract, informare care va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la
art. 17 alin. 3 al Codului Muncii, care se vor regăsi, obligatoriu şi în conţinutul contractului individual
de muncă2;
2. obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se
consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a
actului adiţional, după caz.
B. să solicite persoanei pe care o va angaja, să îi prezinte certificatul medical care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii respective;
C. să solicite persoanei pe care o va angaja actele prin care aceasta dovedeşte că îndeplineşte
condiţiile legale cerute în acest scop:
a) actul de identitate prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului, sau
permisul de muncă, după caz;
b) carnetul de muncă;
c) actele din care să rezulte că are studiile, respectiv calificarea cerută pentru funcţia ce
urmează a o exercita;
2

a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în
diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d)funcţia / ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte
normative şi atribuţiile postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară,
durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul pe bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii
salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă, după caz.
17

d) dovada privind situaţia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior, adică nota de
lichidare, respectiv o adeverinţă privind situaţia debitelor sale faţă de angajatorul la care persoana a
lucrat anterior, în care e necesar să precizeze, dacă această persoană şi-a efectuat concediul pe anul în
curs;
e) dispoziţia de repartizare în muncă, în cazurile prevăzute de lege;
f) avizul prealabil (dacă e cazul);
g) acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul persoanei în vârstă de 15
ani;
h) orice alte acte cerute de lege sau stabilite de angajator (prin anunţul de concurs) în vederea
ocupării funcţiei (meseriei) respective, ca de ex.:
- certificatul de cazier judiciar;
- livretul militar;
- curriculum vitae, cuprinzînd principalele date biografice şi
profesionale;
- recomandarea de la locul de muncă anterior, sau în cazul
absolvenţilor care se încadrează pentru prima dată, de la
unitatea de învăţământ, etc.
D. să efectueze verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care
solicită angajarea.
(1) Încadrarea salariaţilor se face numai prin concurs sau examen, după caz.
(2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile
instituției.
(3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai
mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.
(4)Modalităţile în care urmează să se realizeze verificarea prevăzută la alin. (1) sunt stabilite în
contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul de personal - profesional sau disciplinar - şi în
regulamentul intern, în măsura în care legea nu dispune altfel.
E. Să efectueze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de
începerea activităţii.
1. Această instruire se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care-şi schimbă
locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6
luni, prin mijloacele şi modalităţile prevăzute expres în acest regulament intern, cu respectarea
termenelor stabilite şi a celorlalte prevederi legale (vezi în concret procedura referitoare la informare,
la modificarea contractului individual de muncă, la perioada de probă etc.).
2. Instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează din 3 în 3
luni (în urma negocierii angajatorului cu: - comitetul de securitate în muncă /sindicat/ reprezentanţii
salariaţilor/responsabilul de protecţia muncii numit de angajator).
3. În intervalul de timp care se scurge între îndeplinirea obligaţiilor prealabile ale angajatorului,
anterior încheierii contractului individual de muncă stipulate pe larg în prezentul regulament intern şi
încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, se interzice angajatorului să permită
persoanei ce solicită angajarea să presteze orice fel de activităţi pentru şi sub autoritatea acestuia, în
sediul/domiciliul, la orice filială, sucursală sau punct de lucru al acestuia.
Art.81 În afara clauzelor generale ce sunt obligatorii de cuprins în contractul individual de
muncă (prevăzute la art.17 din Codul muncii), între părţi pot fi negociate şi cuprinse şi alte clauze
specifice, cum ar fi de exemplu:
81.1. Clauza de neconcurenţă – care îl obligă pe salariat, ca după încetarea contractului să nu
presteze, în interesul propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la
angajatorul său şi îl obligă pe angajator să îi plătească salariatului o indemnizaţie lunară, pe toată
perioada de neconcurenţă.
81.2. Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului
individual de muncă sunt prevăzute în mod concret pe lângă activităţile ce sunt interzise salriatului la
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data încetării contractului şi cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare, perioada pentru care îşi
produce efectele clauza, terţii în favoarea căroa se interzice prestarea activităţii, precum şi aria
geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul. Indemnizaţia de neconcurenţă
lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50% din media
veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului
individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6
luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani.
81.3. Clauza de mobilitate - prin care părţile convin că executarea obligaţiilor de serviciu de
către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă.
81.4. Clauza de confidenţialitate - prin care părţile convin ca pe toată durata contractului
individual de muncă şi după încetarea acestuia să nu transmită date sau informaţii de care au luat
cunoştinţă în timpul executării contractului individual de muncă.
Art.82. Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe funcţii, în baza unor contracte
individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, cu
respectarea prevederilor legale ce stabilesc excepţii de la această regulă, în sensul interzicerii totale sau
parţiale pentru persoanele vizate de a fi încadrate în alte funcţii.
Art.83. La întocmirea contractului individual de muncă salariaţii sunt obligaţi să declare unde
exercită funcţia pe care o consideră de bază.
Cap.II. Executarea contractului individual de muncă.
Art.84. În executarea contractului individual de muncă, angajatorul şi salariatul urmăresc
exercitarea drepturilor ce le revin şi a obligaţiilor ce le incumbă, rezultate în urma negocierii efectuate
cu respectarea prevederilor legale, concretizate în clauzele contractului individual de muncă şi
contractului colectiv de muncă aplicabil, şi precizate în cuprinsul prezentului regulament intern.
Cap.III. Modificarea contractului individual de muncă
Art.85. Modificarea unuia/mai multor elemente esenţiale ale contractului individual de muncă
se poate face doar prin acordul părţilor, cu respectarea procedurii prealabile expres prevăzute de lege şi
reţinută în prezentul regulament intern ( acte adiţionale, informare, etc.).
Art.86. Excepţional, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă
numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege şi vizează: durata contractului, locul muncii,
felul muncii, condițiile de muncă, salariul, timpul de muncă și timpul de odihnă.
A. Locul muncii, care poate fi modificat unilateral prin delegare sau detaşare;
1. Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se
poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul
salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea
disciplinară a acestuia.
1.2. Plata cheltuielilor de transport şi cazare se va face salariatului în momentul prezentării de către
acesta a documentelor justificative. Indemnizaţia de delegare se acordă în cuantumul negociat, cu
respectarea prevederilor legale.
2. Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia
angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod
excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al
salariatului.
2.1.Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.
În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa
salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.
2.2. Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru
motive personale temeinice.
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2.3.Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o
indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
2.4. Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. Pe
durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la
angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.
2.5. Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la
care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul
detaşat.
2.6. Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile
faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.
2.7. În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte
obligaţiile, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a
detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a
obligaţiilor neîndeplinite.
B. Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului
în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a
salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.
CAP. IV. Suspendarea contractului individual de muncă
Art.87. Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul
părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
87.1. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii
de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
87.2. Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele
prevăzute la alin.87.1, dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă
aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
87.3. În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din
calitatea sa de salariat.
87.4. De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de
încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.
87.5. În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au
legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu
excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
Art.88. Salariatul care se află în unul din cazurile:
1. de suspendare de drept prevăzute de lege, la art.50 din Codul muncii
-pct.a : concediu de maternitate;
-pct.b : concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
-pct.c : carantină;
-pct.d : exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori
judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
-pct.e : îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
-pct.f: forță majoră;
-pct.g: în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de
procedură penală;
- pct.h: de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori
atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a
reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul
individual de muncă încetează de drept;
-pct.i: în alte cazuri expres prevăzute de lege.
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2. de suspendare din iniţiativa salariatului, prevăzute la art. 51 din Codul muncii
-pct.a : concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în cazul copilului
cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
-pct.b : concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la
împlinirea vârstei de 18 ani;
-pct.c : concediu paternal
-pct.d : concediu pentru formare profesională;
-pct.e : exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite
la
nivel
central
sau
local,
pe
toată
durata
mandatului;
-pct.f: participarea la grevă;
-pct.g: concediu de acomodare.
2.1. Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale
salariatului.
Art.89. Contractul individual de muncă se suspendă de drept din momentul luării la
cunoştinţă de către angajator a declarării stării de carantină şi a survenirii cazului de forţă majoră.
Art.90. Motivele de suspendare survenite în situaţia participării salariatului la grevă şi în
situaţia absentării acestuia nemotivat vor fi constatate de către angajator prin proces verbal de
constatare în formă scrisă, înregistrat în Registrul general de intrări ieşiri al instituției.
Art.91. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în
următoarele situaţii:
- în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost
trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti. Data reluării activităţii va fi data rămânerii definitive a hotărârii de soluţionare
a plângerii penale sau a hotărârii judecătoreşti. Pentru perioadele respective i se va plăti o despăgubire
egală cu salariul celelalte drepturi de care a fost lipsit pentru perioada suspendării contractului.
- în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
- în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală,
măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost
stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul
este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;
- pe durata detaşării;
- pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor
necesare pentru exercitarea profesiilor.
Art.92.1. În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea
corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după
consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor
salariaţilor, după caz. Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii
implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o
indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiei prevăzute mai sus.
92.2. Pe această perioadă salariaţii se află la dispoziţia angajatorului:
92.3. Suspendarea prin acordul părţilor poate surveni în cazul:
- concediilor fără plată pentru studii;
- pentru interese personale, prin cerere în care să se precizeze motivul; aceste cereri vor fi
înregistrate în Registrul general de intrări-ieşiri.
21

Cap. V. Încetarea contractului individual de muncă.
Secţiunea I. Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Art.93. Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării
angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a salariatului ;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea
executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani;
la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate
parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;
la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau
II;
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care
nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate
nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de
reintegrare;
f) ca urmare a condamnării cu executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti ;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor sau
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii executării unei profesii sau unei funcţii, ca măsură de siguranţă sau
pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus
interdicţia;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 16 ani.
93.2. Actul prin care se concretizează retragerea acordului părinţilor sau a reprezentanţilor
legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani trebuie comunicat în maximum 24 de
ore angajatorului .
Art.94. Nerespectarea oricăreia din condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a
contractului individual de muncă, enumerate în prezentul regulament intern sau / şi prevăzute în lege
atrage nulitatea acestuia, ale cărei efecte se produc doar pentru viitor, de la momentul constatării
acesteia.
94.1. Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a
condiţiilor impuse de lege.
94.2. Dacă părţile constată de comun acord existenţa unei cauze de nulitate a contractului
individual de muncă şi nu înţeleg să îndeplinească ulterior obligaţiile legale nerespectate la momentul
încheierii contractului individual de muncă ( de ex. efectueze control medical şi să prezinte certificatul
medical ce atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acestei munci; să prezinte ulterior
acordul părţilor/reprezentanţi legali pentru persoane între 15-16 ani ce a încheiat contractului
individual de muncă; salariatul să dovedească îndeplinirea ulterioară a condiţiilor de studii etc.),
respectivul contrac individual de muncă este nul, de la momentul constatării nulităţii, de către cele
două părţi, în cuprinsul unui proces verbal de constatare.
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94.3. Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin
acordul părţilor. Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.
Art.95. Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească, la
sesizarea oricăreia din părți.
Art.96. Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea
acestuia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
Art.97. În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi şi
obligaţii pentru salariaţi care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de
muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile,
salariatul având dreptul la despăgubiri. În această situaţie, salariatul sesizează pentru a se pronunţa în
acest sens, instanţa judecătorească competentă.
Secţiunea II. Concedierea.
A. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului.
Art.98. În cazul în care angajatul se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 61 lit. b din
Codul Muncii „în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o
perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penal ” şi art. 61 lit. c „în cazul în
care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau
psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească şi atribuţiile corespunzătoare
locului de muncă ocupat” el este obligat să comunice angajatorului, personal sau prin împuternicit
actul care atestă această stare de fapt în termen de maxim 24 de ore de la intrarea în posesie.
Art. 99. În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61
lit. b)-d) din Codul Muncii, angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30
de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
99.1. În situaţia prevăzută de art. 61 lit.c, d, din Codul Muncii, angajatorul are obligaţia de a-i
propune salariatului alte locuri de muncă vacante în instituție compatibile cu capacitatea de muncă
stabilită de medicul de medicină a muncii și cu pregătirea profesională.
99.2. În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante constată prin proces
verbal acest lucru şi solicită, în acelaşi timp, sprijinul AJOFM, în vederea redistribuirii salariatului
corespunzător capacităţii de muncă constatate de medicul de medicina muncii.
99.3. Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului
în legătură cu existenţa posturilor vacante , în care acesta are posibilitatea de a-şi manifesta expres
consimţământul în legătură cu unul din posturile disponibile.
99.4. În cazul în care, în aceste 3 zile salariatul nu-şi manifestă expres consimţământul,
angajatorul poate dispune concedierea salariatului, în interiorul termenului de 30 de zile calendaristice
de la data constatării cauzei concedierii, cu respectarea elementelor pe care trebuie să le conţină,
obligatoriu, decizia de concediere, prevăzute la art. 62(3), 76 din Codul Muncii şi anume:
-(62-3) decizia se emite în scris şi sub sancţiunea nulităţii absolute trebuie să fie motivată în
fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa
judecătorească la care se contestă;
-(76) decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în
cazul concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în instituție şi termenul în care salariaţii
urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.
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99.5. În cazul concedierii dispuse pentru motivul prevăzut la art. 61 lit.c din Codul Muncii,
salariatul va beneficia de o compensaţie, în cuantum de un salariu de bază (la valoarea salariului de
bază avut în luna anterioară concedierii).
Art.100. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
Art.101. Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 din Codul Muncii
beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
101.1. Fac excepţie de la prevederile art. 101 persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d),
care se află în perioada de probă.
101.2. În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51 alin. (2) din
Codul Muncii.
Art.102. În cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile
de disciplină a muncii stabilite prin prezentul regulament intern sau de la cele stabilite prin Contractul
colectiv de muncă aplicabil, angajatorul poate dispune concedierea numai după efectuarea cercetării
disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament intern la Cap. „Reguli concrete
privind disciplina muncii în instituție”, cu respectarea prevederilor legale.
102.1. În vederea desfăşurării cercetării prealabile, salariatul va fi convocat în scris;
convocatorul va preciza obiectul, data, ora şi locul întrevederii şi va fi înmânată salariatului sub
semnătură/va fi expediat de îndată, prin poştă, cu confirmare de primire.
B. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
Art.103. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea
contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din
unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
Art.103.1. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi
serioasă.
Art.104. Persoanele concediate pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului și persoanele
concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d) din Codul Muncii beneficiază de dreptul la un preaviz de 20
zile lucrătoare.
Art.105. Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu elementele prevăzute la art.76 din Codul Muncii, şi anume:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 69 alin (2) lit. d) numai în cazul
concedierilor colective;
d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în instituție şi termenul în care salariaţii urmează să
opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64.
105.1.Decizia produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
Art.106. În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepţia cazului prevăzut la art. 51
alin. (2) din Codul Muncii.
Art.107. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale sunt realizate de către tribunalul în a
cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, sau, după caz, sediul.
C. Demisia
Art.108. Contractul individual de muncă poate înceta ca urmare a voinţei unilaterale a
salariatului prin demisie- notificarea scrisă prin care salariatul comunică angajatorului încetarea
contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.
108.1. Angajatorul are obligaţia de a înregistra demisia, formulată în scris de către salariat în
Registrul general de intrări-ieşiri a documentelor, în momentul comunicării acesteia de către salariat.
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Art.109. Contractul individual de muncă încetează la data expirării preavizului acordat în
condiţiile legii sau la data renunţării totale sau parţiale de către angajator la termenul respectiv.
Art.110. În cazul neîndeplinirii de către angajator a oricăror obligaţii asumate prin contractul
individual de muncă, salariatul poate demisiona fără preaviz, contractul fiind denunţat unilateral de la
data stipulată în cuprinsul demisiei.
110.1. Dovada neîndeplinirii acestor obligaţii se va face prin orice mijloc de probă, în faţa
instanţei judecătoreşti competente.
Cap.VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art.111. Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în
formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie, durată care diferă în funcţie de
încadrarea în cazurile expres şi limitativ prevăzute la art. 83 din Codul Muncii :
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei
în care acel salariat participă la grevă;
b) creşterea și/sau modificarea temporară a activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza
temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care în termen de 5 ani de la
data angajării îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau organizaţiilor
neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte
sau programe.
Art.112. Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o
perioadă mai mare de 36 luni fiind posibilă prelungirea termenului stabilit iniţial.
112.1. Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe
durată determinată.
112.2. Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de
la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu
pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.
Art.113. Perioada de probă la care va fi supus angajatul cu contractul individual de muncă pe
durată determinată nu va depăşi:
- 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mică de 3 luni;
- 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă între 3 luni şi 6 luni;
- 30 zile lucrătoare pentru o durată a contractul individual de muncă mai mare de 6 luni;
- 45 zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a
contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
Art.114. Angajatorul este obligat să informeze printr-un anunţ afişat la sediul său, salariaţii
angajaţi prin contractul individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante,
corespunzător pregătirii lor profesionale, la momentul vacantării acestora şi să le asigure accesul în
condiţii egale cu salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Art.115. În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă pe durată determinată
angajatorul are aceleaşi obligaţii anterioare, concomitente şi ulterioare încheierii lui, prevăzute de lege
pentru contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi reglementate expres în prezentul
Regulamentul Intern.
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Cap.VII. Contractul individual de muncă cu timp parţial
Art.116. Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă cu o
durată zilnică de lucru de cel puţin 2 ore /zi şi cu o durată săptămânală de lucru de cel puţin 10 ore/
săptămână, aceasta fiind inferioară celei a unui salariat cu normă întreagă comparabilă.
Art.117. Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde, în afara elementelor
prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul Muncii următoarele:
a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru;
b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;
c) interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.
117.1. În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate
elementele prevăzute la art. 117, contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.
Art.118.Orele suplimentare pot fi efectuate de către salariatul cu contractul individual de
muncă cu timp parţial doar în cazurile de forţă majoră definite astfel în conformitate cu prevederile
legale sau în cazul altor lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării
consecinţelor acestora.
Art.119.Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de
muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă
la fracţiune de normă şi invers. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.
Art.120. În cazul încadrării în muncă cu contractul individual de muncă cu timp parţial
angajatorul are aceleaşi obligaţii anterioare, concomitente şi ulterioare încheierii lui, prevăzute de lege
pentru contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi reglementate expres în prezentul
Regulament Intern.
Titlul X. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților
Art.121. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților instituției are ca
scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a
obiectivelor și criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în mod
efectiv.
121.1. Reglementările legale privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
salariaților instituției sunt stabilite prin „Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” si prin regulamentul privind criteriile şi
modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual şi de
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomiţa, precum şi din cadrul instituţiilor de interes judeţean.
Art. 123. Activitatea profesională a salariaților instituției se apreciază anual, ca urmare a
evaluării performanțelor profesionale individuale, de către Managerul instituției, la propunerea șefului
ierarhic, prin acordarea de calificative: ”foarte bun”, ”bun”, ”satisfăcător” și ”nesatisfăcător”.
123.1. Sunt supuși evaluării anuale salariații care au desfășurat activitate cel puțin 6 luni în
cursul perioadei evaluate.
123.2. Sunt exceptați de la evaluarea anuală salariații care ocupă funcția de debutant și care
sunt evaluați la sfârșitul perioadei de debut.
123.3. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților instituției constă în:
a) completarea fișei de evaluare de către evaluator;
b) contrasemnarea fișei de evaluare.
Art. 124. Persoanele care au calitatea de evaluator completează fișele de evaluare, conform
modelului stabilit prin reglementările legale în vigoare, după cum urmează:
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a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuțiile stabilite prin fișa postului;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultățile obiective întâmpinate de
acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante;
d) stabilesc obiectivele și criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesități de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.
Art. 125. În cazul în care între persoana evaluată și evaluator există diferențe de opinie asupra
notărilor și consemnărilor făcute, în fișa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei
evaluate; evaluatorul poate modifica fișa de evaluare.
125.1. Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea criteriilor de evaluare,
prin acordarea fiecărui criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de
îndeplinire.
125.2. Nota finală se calculează prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de
evaluare.
125.3. Semnificația notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel maxim.
125.4. Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,00 - satisfăcător;
c) între 3,01-4,00 - bun;
d) între 4,01-5,00 - foarte bun.
125.5. După finalizarea etapelor procedurii de evaluare fișa de evaluare se înaintează
contrasemnatarului.
125.6. Fișa de evaluare modificată se aduce la cunoștința salariatului evaluat.
127.8. Salariații nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorității
sau instituției publice.
Art.126. Contestația se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință
de către salariatul evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 15 zile calendaristice
de la data expirării termenului de depunere a contestației de către o comisie constituită în acest scop
prin act administrativ al conducătorului autorității.
126.1. Rezultatul contestației se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la
soluționarea contestației.
126.2. Salariatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației formulate potrivit legii se
poate adresa instanței competente, în condițiile legii.
Titlul XI. Protecția datelor cu caracter personal a salariaților
Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției Muzeului
Județean Ialomița
Art. 127. Prelucrări automate de date cu caracter personal. Accesul utilizatorilor la bazele de
date ce conţin date cu caracter personal se va efectua prin coduri personale de acces (nume de logare,
nume de utilizator). Codurile de acces sunt protejate prin metode de autentificare (parole, certificate).
Codurile de acces (conturi utilizator) sunt alocate individual pentru fiecare utilizator . Conturile de
utilizator nefolosite o perioada 30 zile sunt șterse sau dezactivate permanent. Codurile de acces se vor
dezactiva automat după un număr de 3 încercari de logare nereuşite. Codurile de acces vor permite
doar nivelul minim de acces la datele cu caracter personal ce sunt necesare pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu. Programatorii care dezvoltă aplicaţiile care prelucrează datele cu caracter
personal nu au acces la datele cu caracter personal. Accesul programatorilor la datele cu caracter
personal este permis doar după ce acestea au fost transformate în date anonime. Fișierele-jurnal de
acces sunt păstrate cel putin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă
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investigaţiile se prelungesc, aceste fișiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.
Computerele şi terminale de acces sunt instalate în incaperi cu acces restricţionat. Copiile de siguranţă
se vor stoca în alte camere decât cele destinate utilizarii computerelor, în dulapuri încuiate.
Art.128. Prelucrări manuale de date cu caracter personal în cadrul prelucrărilor de date cu
caracter personal efectuate manual. Documentele care conţin date cu caracter personal sunt ţinute în
fişete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. Documentele care conţin
date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operaţiuni se vor preda persoanelor
abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora.
Art.129. Prelucrări automate de date cu caracter personal care fac parte din categoria datelor cu
caracter special (art. 7, art. 8, art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 677/2001).
Art.130. Prelucrări manuale de date cu caracter personal care fac parte din categoria datelor cu
caracter special (art. 7, art. 8, art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 677/2001). Prelucrarea datelor cu caracter
personal se va efectua numai de către utilizatorii desemnaţi de instituţie prin proceduri interne.
Categorii de persoane şi scopul utilizării datelor cu caracter personal
Art. 131. Muzeul Județean Ialomița este înregistrat ca operator în Registrul general de evidenţă
a prelucrărilor de date cu caracter personal şi prelucrează datele cu caracter personal, consumatorilor
ca persoane fizice sau reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi candidaţilor la concursurile de
admitere organizate în cadrul instituţiei.
Art.132. Muzeul Județean Ialomița colectează, utilizează, prelucrează şi furnizează datele
personale oferite, numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, respectiv soluţionarea
reclamaţiilor şi sesizărilor depuse de către consumatori.
Art.133. Utilizatorii au următoarele obligaţii specifice:
a) să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter
personal precum şi ale prezentei proceduri;
b) să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la
aceasta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea
datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor
cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special
drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate
aceste drepturi;
c) să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi să
acorde sprijin conducătorului operatorului pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;
d) să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de
acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
e) să respecte măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite de operator;
f) să informeze de îndată conducerea instituţiei despre împrejurări de natură a conduce la o
diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/
prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.
Art.134. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate:
134.1. Dreptul de a fi informat
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată,
operatorul Muzeul Județean Ialomița, este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele
informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
a) scopul în care se face prelucrarea datelor;
b) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
c)existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces,
de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
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(2) Numărul de înregistrare a notificării comunicat de Autoritatea Naţională de supraveghere
se menţionează în orice document prin care se colectează, stochează sau dezvăluie date cu caracter
personal.
(3) Clădirile care sunt supravegheate video vor avea, la intrare, afişat în loc vizibil, informarea
privind preluarea şi stocarea de imagini.
134.2. Dreptul de acces la date
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la A.N.P.C. sau structurile sale teritoriale (în
calitate de operatori), la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că
datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul, Muzeul Judetean Ialomitaeste
obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice
acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice
prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie,
precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum
şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la 134.1, (1), printr-o cerere
întocmită în formă scrisă, înregistrată la registratura instituţiei şi semnată.
În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă,
care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că
predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii
cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin 134.1 (2).
134.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1), persoana vizată va înainta operatorului o
cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la Registratură şi semnată. În cerere solicitantul poate
arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă
electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai
personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este
cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului
exprimate potrivit alin. (2).
134.4. Dreptul de opoziţie
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi
legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu
excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu
mai poate viza datele în cauză.
(2) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) persoana vizată va înainta
operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la Registratură şi semnată. În cerere
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solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate
fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va
face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1)
precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
134.5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei
decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu
caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale
personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte
asemenea aspecte.
(2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii
de natura celei vizate la al. (1), numai în următoarele situaţii:
-a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de
încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca
unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea
propriului interes legitim;
- b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului
legitim al persoanei vizate.
134.6. Dreptul de a se adresa justiţiei
(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere,
persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege,
care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter
personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
Art.135. Comunicarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal se pot comunica între operatori şi împuterniciţii acestora sau
între operatori sau împuterniciţi ai acestora şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept
public sau privat în una dintre următoarele situaţii:
-a) dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;
b) fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.
(2) Comunicarea datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute la alin. (1) se poate face
dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-a) comunicarea se efectuează pe baza unui contract sau, după caz, a unui document de cooperare care
trebuie să cuprindă cel puţin: numărul de înregistrare a notificării, temeiul legal al prelucrării şi scopul
acesteia, termenul maxim de prelucrare, drepturile şi obligaţiile părţilor, modalităţile de asigurare a
securităţii prelucrărilor şi de respectare a drepturilor persoanei vizate, precum şi menţiunea că datele
pot fi utilizate doar de structura beneficiară şi numai în scopul pentru care au fost solicitate;
-b) comunicarea se efectuează în baza unei solicitări scrise, care trebuie să cuprindă temeiul legal,
scopul prelucrării şi datele solicitate, precum şi, dacă este cazul, numărul atribuit beneficiarului de
Autoritatea naţională de supraveghere.
(3) Comunicarea datelor cu caracter personal de către operatori şi împuterniciţii acestora se
poate face şi on-line, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) şi asigurarea securităţii sistemelor de
comunicaţii a datelor cu caracter personal.
(4) Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat şi li s-a recunoscut
dreptul de opoziţie nu pot face obiectul prelucrării.
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Art.136. Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate Muzeului Județean
Ialomița trebuie să conţină datele de identificare a solicitantului, precum şi motivarea şi scopul cererii,
conform prevederilor legale.
(1) Cererile care nu conţin elementele prevăzute la alin. 136 se restituie pentru completare, iar
cele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele pentru
care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă.
(2) Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, operatorii verifică dacă acestea sunt
exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
(3) În situaţia în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate,
operatorii au obligaţia de a informa destinatarii respectivelor date asupra neconformităţii acestora, cu
menţionarea datelor care au fost modificate.
(4) La comunicarea datelor cu caracter personal operatorii atenţionează destinatarii asupra
interdicţiei de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.
Art.137. Măsuri tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal
137.1. Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează
regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin
Legea Arhivelor nationale şi prin proceduri interne.
Titlul XII. Dispoziții finale
Art.138. Prezentul Regulament Intern a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al
Muzeului Județean Ialomița, astăzi 02.12.2019.
Art.139. Angajatorul are obligaţia de a-şi informa salariaţii cu privire la conţinutul
Regulamentului Intern, care se afişează la sediul angajatorului și produce efecte față de salariați din
momentul încunoștințării acestora, pe bază de semnătură.
Art.140. Angajatorul are obligaţia de a avea în permanenţă la dispoziţie un număr de 2
exemplare, care pot fi solicitate oricând spre studiere de către angajaţii instituției şi a căror punere la
dispoziţie nu o poate refuza.
Art.141. Persoanele nou angajate la MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA sau persoanele
detaşate la MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA de la un alt angajator, vor fi informate din
momentul începerii activităţii asupra drepturilor şi obligaţiilor ce li se aplică şi care sunt stabilite prin
Regulamentul Intern.
Art.142. Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului Intern, în baza
modificărilor prevederilor legale sau la iniţiativa angajatorului, derulată în limita prevederilor legale,
este supusă procedurilor de informare stabilite în concret la articolele de mai sus.
Art.143. Obligaţia întocmirii acestui Regulamentul Intern subzistă în sarcina angajatorilor în 60
zile de la data intrării în vigoare a Codului Muncii; în cazul angajatorilor înfiinţaţi ulterior acestui
termen, în 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice.

Cu stimă,
Manager,
Dr. Florin Vlad

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic,
Simona Stere
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