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Anexa 1- Proces-verbal de aducere la cunostinta a prevederilor Contractului Colectiv de 
munca 

Anexa 2- Procedura de evaluare prealabila 
Anexa 3- Procedura de cercetare disciplinara prealabila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In temeiul Legii dialogului social nr. 62/10.05.2011 se incheie prezentul Contract Colectiv de 

Munca (CCM) la nivelul INSTITUTUL PENTRU CERCETĂRI ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ ŞI MEDIU 

„ERNEST LUPAN” (IRCEM), intre: 

 

- patronat, reprezentat prin LAKATOS ELENA SIMINA– Presedinte; 

- salariati, neconstituiti in sindicat, reprezentati de DAVID GEANINA MARIA conform procesului 

–verbal de alegere reprezentanti salariati. 

Capitolul I 

DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. – Prezentul Contract Colectiv de Munca se incheie la nivelul IRCEM si se aplica tuturor 

salariatilor institutului, in prezent in numar de 12 persoane. 

 

Art.2. – (1) Partile sunt pe deplin egale si libere in negocierea prezentului contract colectiv 

de munca, obligandu-se sa-l respecte intocmai. 

(2) Nerespectarea obligatiilor ce rezulta din prezentul CCM va atrage dupa sine sanctionarea 

celor vinovati, conform legislatiei in vigoare.  

 

Art.3. – Prezentul CCM se incheie in conformitate cu prevederile Legii dialogului social 

nr.367/2022. 
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Art.4. – CCM a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003,republicata-Codul 

Muncii . 

 

Art.5. – Regulamentul Intern al Companiei este anexa la prezentul Contract Colectiv de 

Munca. 

 

Art.6. – Partile convin ca prevederile prezentului CCM trebuie sa asigure conditiile minimale 

de lucru si salarizare impuse de legislatia in vigoare, si ca pentru imbunatatirea acestora este 

nevoie de un efort colectiv de eficientizare a intregii activitati si de reducere permanenta a 

costurilor directe si indirecte. Existenta Companiei, si locul acesteia pe piata, depind de felul 

in care fiecare angajat trateaza relatia cu clientii, precum si de atitudinea fiecaruia fata de 

munca. In acest sens, partile convin sa aiba o atitudine pozitiva fata de munca si fata de 

rezolvarea problemelor aparute si sa puna pe primul plan satisfactia clientilor si cresterea 

continua a eficientei muncii. 

 

Art.7. – (1) CCM se aplica tuturor salariatilor societatii  , incadrati cu contract individual de 

munca, si produce efecte de la data incunostiintarii acestora, cf. proces-verbal de luare la 

cunostinta (ANEXA 1). 

(2) Data incunostiintarii salariatilor este data semnarii de catre fiecare dintre acestia a 

procesului - verbal de luare la cunostinta,  care se  pastreaza ca Anexa la prezentul CCM. 

(3) Contractul Colectiv de Munca  se difuzeaza pe Intranet, prin intermediul e-mail-ului si/sau 

pe suport de hartie catre toate departamentele/directiile societatii  si poate fi solicitat spre 

studiu, ori de cate ori este nevoie. 

(4) Orice modificare care intervine in continutul prezentului CCM se supune procedurii de 
informare prevazuta la alin. (2) si (3), in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data 
aparitiei modificarii. 

 
Art.8. – (1) In cadrul relatiilor interne de munca  functioneaza principiul egalitatii de 

tratament fata de toti salariatii. 

(2)  Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata  pe  criterii de sex, 
orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, 
religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, 
apartenenta  ori activitate sindicala, este interzisa. 
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Art. 9.  –  Personalul societatii  este angajat in conformitate cu prevederile legale in vigoare  

si are statutul de salariat cu contract individual de munca. 

 

Art.10. – (1) In documentele de angajare se vor consemna denumirile functiilor / ocupatiilor 
prevazute in „Clasificarea Ocupatiilor din Romania” (COR). 
(2) Pentru cele care nu se regasesc in COR, in Fisa postului se va consemna functia/ocupatia 
prevazuta la grupa respectiva, la care se va adauga Functia conform organizarii interne, 
(denumirea corespuzatoare din lista de functii specifica societatii). 
 

Art.11. –  Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. 

 

Capitolul II 

 

DURATA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 

 

Art.12. – (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca se incheie pe o perioada de 2 (doi) ani de 

zile de la data inregistrarii la Insprctoratul Teritorial de Munca al Judetului Cluj, cu 

posibilitatea revizuirii anuale. 

(2) Partile pot hotari, inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, prelungirea 

valabilitatii acestuia ,o singura data, dar nu mai mult de 12 luni. 

 

Capitolul III 

 

MODIFICAREA SI SUSPENDAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA 

 

Art. 13. – (1)  Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei 

negocieri cu reprezentantul salariatilor. 

(2) Cererea de modificare se aduce la cunostinta, in scris, celeilalte parti cu cel putin 30 de 

zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor. 
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(3) Partile convin ca in perioada negocierilor, atat in cazul in care se fac modificari, cat si in 

cazul denuntarii contractului, sa nu efectueze concedieri din motive neimputabile 

salariatilor, cu exceptia reducerii activitatii, si sa nu declanseze greve. 

(4) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica, in scris, la Inspectoratul 

teritorial de Munca aj judetului Cluj si devin aplicabile de la data inregistrarii sau la o alta 

data ulterioara, potrivit conventiei partilor. 

 

Art.14. -  Modificarea ,suspendarea si incetarea contractului are loc potrivit art.149,150,151 

si 152 din Legea dialogului social nr.62/2011. 

 

Art.15. – Problemele care apar in aplicarea prezentului contract, precum si in solutionarea 

litigiilor intervenite cu ocazia executarii, modificarii, suspendarii sau incetarii acestuia se 

rezolva in conformitate cu prevederile Legii nr.62/2011. 

 

Capitolul IV 
 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI 
 

Art. 16.  –  Angajatorul are, in principal,  urmatoarele drepturi: 

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;  

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si/sau 

in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de 

ramura de activitate sau de grup de unitati;  

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;  

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;  

e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, 

potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.  

f) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

g) sa stabileasca structura organizatorica a societatii, precum si conditiile referitoare la 

angajare, promovare si incetare a activitatii salariatilor, normele de disciplina muncii, 

normele de raspundere juridica a salariatilor si sanctiunile primite pentru incalcarea 

acestora; 
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h) conducerea societatii asigura buna organizare a intregii activitati pentru utilizarea 

rationala a fondurilor materiale si banesti.   

i)   Institutul isi rezerva dreptul de a instala camere de supraveghere in incinta fabricii. 

 

Art. 17. –  Angajatorului ii revin, in principal,  urmatoarele obligatii: 

 

a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc 

desfasurarea relatiilor de munca;  

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea 

normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;  

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca 

aplicabil si din contractele individuale de munca;  

d) sa se consulte cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze 

substantial drepturile si interesele acestora;  

e) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa 

vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;  

f) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile 

prevazute de lege;  

g) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 

h) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.  

 

Capitolul V 

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR 

 

Drepturi generale  

 

Art. 18.  –   Salariatii au , in principal, urmatoarele drepturi:  

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;  
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b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;  

c) dreptul la concediu de odihna anual;  

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;  

e) dreptul la demnitate in munca;  

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;  

g) dreptul la acces la formarea profesionala;  

h) dreptul la informare si consultare;  

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de 

munca;  

j) dreptul la protectie in caz de concediere;  

k) dreptul la negociere colectiva si individuala;  

l) dreptul de a participa la actiuni colective;  

 

Obligatii generale 

 

Art.19.  –  Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii  generale: 

a) obligatia de a indeplini responsabilitatile postului ocupat, conform fisei postului si 
cerintelor sefilor ierarhici; 
b) obligatia de a respecta legislatia in vigoare, CCM aplicabil, Regulamentul Intern,  precum si   
totalitatea reglementarilor interne (decizii, note interne de reglementare, procedurile 
specifice interne si dispozitiile conducerii societatii, etc); 
c) obligatia de a gestiona cu maxima eficienta resursele de orice fel puse la dispozitie de 
Companie; 
d) obligatia de a respecta disciplina muncii;  
e) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de  serviciu; 
f) obligatia de a apara si consolida imaginea societatii; 
h) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in  unitate;   
i) obligatia de a respecta secretul de serviciu, conform legislatiei in vigoare, ROI si a 
celorlalte norme interne; 
j) obligatia de neconcurenta directa sau indirecta fata de angajator. 
k) obligatia de confidentialitate pe durata nelimitata privind datele pe care le prelucreaza 
si/sau cu care intra in contact in indeplinirea sarcinilor de serviciu. 
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Obligatii specifice 

 

Art. 20. - Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii specifice: 

a)  sa cunoasca si sa respecte intocmai actele privind functionarea societatii, strict necesare 

in diferitele situatii in care se pot gasi  

b)  sa fie loiali si devotati societatii, sa apere proprietatea acesteia si sa contribuie la 

dezvoltarea ei; 

c)  sa foloseasca retelele de computere si de telecomunicatii, inclusiv fisierele, bazele de 

date, internetul, telefonul fix si cel mobil, autoturismul, echipamentele, etc. numai in scopul 

pentru care au   fost achizitionate de societate; 

d)  sa nu utilizeze retelele de computere si de telecomunicatii pentru a comite inselaciuni, 

hartuire, calomnii sau pentru a incalca dreptul de proprietate intelectuala ori politicile 

societatii; 

e) sa utilizeze cu competenta si fara nici un fel de risipa resursele primite pentru 

desfasurarea activitatilor; sa le foloseasca numai in scopuri legale si in beneficiul societatii, 

fara sa sustraga, sa vanda sau sa imprumute bunuri  din proprietatea societatii; 

f)  sa respecte cu rigurozitate disciplina tehnologica inscrisa in normele metodologice si in 

documentatia produselor; 

g)  sa nu desfasoare in societate activitati cu caracter politic sau religios; 

h)  sa asigure, conform normativelor tehnice de specialitate, supravegherea             

permanenta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, precum si a celorlalte mijloace de munca 

incredintate, sa verifice buna functionare a dispozitivelor de siguranta si a aparaturii de 

masura si control si la nevoie sa  actioneze in consecinta; 

i)  sa actioneze in orice situatie in interesul societatii, al satisfacerii depline a             

exigentelor beneficiarilor si pentru a consolida imaginea de performanta, eficienta si 

profesionalism a acesteia; 

j) sa manifeste initiativa si sa aiba curajul raspunderii faptelor sale, atunci cand este pus in 

situatia de lua unele masuri pe cont propriu, pentru executarea  dispozitiilor primite sau a 

atributiilor de serviciu; 

k) sa se respecte reciproc si sa fie politicosi; 

l) sa pastreze curatenia la locul de munca si in spatiile comune, sa foloseasca  cu  grija si sa 

mentina integritatea dotarilor existente; 
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m) sa suporte contravaloarea cheltuielilor ocazionate de formarea profesionala organizata de 

societate, in conditiile actului aditional la contractul individual de munca si ale prevederilor 

Codului Muncii; 

n) sa manifeste interes pentru materiile predate in cadrul cursurilor de  calificare si 

perfectionare organizate si platite de societate, sa promoveze  testele si  examenele 

prevazute, sa obtina diploma de absolvire si sa aplice  in  cadrul Companiei  cunostintele 

dobandite; 

o) sa desfasoare activitatea in cadrul societatii, dupa absolvirea cursurilor, o  perioada 

convenita prin actul aditional la contractul individual de munca; 

p) sa respecte confidentialitatea datelor cu care lucreaza si/sau cu care intra in contract in 

procesele de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

r) sa respecte confidentialitatea datelor salariale proprii. 

 

Art. 21.  –  Responsabilitatile si sarcinile specifice ale angajatilor se stabilesc prin fisa 

postului ocupat. 

 
 
 
Capitolul VI 

 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 

Incheierea contractului individual de munca 
 

Art. 22. - Salariatii societatii se angajeaza de regula cu contract individual de munca  pe 

durata nedeterminata si, in mod exceptional in conditiile legi, cu contract individual de 

munca pe durata determinata. 

 

Art. 23. -  In functie de necesitati ori de specificul unor activitati, Institutul poate angaja 

salariati cu contract individual de munca cu timp partial (norma redusa de munca). 

 

Art. 24. – (1) Contractul individual de munca, indiferent de durata si timpul de munca, se 

incheie in forma scrisa, pe baza consimtamantului partilor. 

(2) Obligatia  de  incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine 

angajatorului. 
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Art.25. – (1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, 

care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. 

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage dupa sine nulitatea contractului individual de 

munca. 

 

Art.26. – Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor 

profesionale si de personalitate ale persoanei care solicita angajarea, conform procedurii 

interne de resurse umane aplicabila in cadrul societatii.  

 

Art.27. – (1) Pe durata executarii contractului individual de munca angajatul parcurge o 

singura perioada de proba. 

(2) Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care 

acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze 

activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase. 

 

Art.28. – La solicitarea salariatului angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa 

ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in meserie si specialitate. 

 

Art.29. - Salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare pe proprie 

raspundere fiecarui angajator celelalte functii, compania, precum si locul unde exercita 

functia pe care o considera de baza. Fac exceptie situatiile in care prin lege sunt prevazute 

incompatibilitatile pentru cumulul unor functii. 

 

Art.30. – (1) Evidenta salariatilor se tine la nivelul societatii in Registrul General de Evidenta 

a Salariatilor-ReGES, inregistrat la autoritatea  publica competenta, respectiv Inspectoratul 

Teritorial de Munca.  

(2) Registrul mentionat  la alin. (1)  se pastreaza la Directia Resurse Umane  a societatii. 

 

Modificarea contractului  individual de munca 
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Art.31.  – (1) Contractul individual de munca  poate fi modificat numai prin acordul partilor. 

(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este 

posibila numai in cazurile prevazute de Codul Muncii, mentionate la art. 32 din prezentul 

CCM. 

 

Art.32. – (1) Institutul poate modifica temporar locul si felul muncii unui salariat, fara 

consimtamantul acestuia, in situatii deosebite sau de forta majora, cu titlul de sanctiune 

disciplinara, ca masura de protectie a salariatului, sau ca masura de protectie a altor salariati 

sau a Companiei. 

(2) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea 

salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca al 

salariatului (conform art. 42. alin. (1) din Codul Muncii). 

 

Art.33. – Conducerea societatii poate dispune delegarea unui salariat pe o perioada de cel 

mult 60 de zile calendaristice in 12 luni, care se poate prelungi cu acordul salariatului, cu cel 

mult 60 de zile. 

 

Art.34. –(1) Conducerea societatii poate dispune detasarea unui salariat la alt angajator pe o 

perioada de cel mult un an. 

(2) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce 

impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor 

parti, din 6 in 6 luni. 

(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si 

pentru motive personale temeinice. 

(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o 

indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca 

aplicabil. 

 

Suspendarea contractului individual de munca 

 

Art.35. - Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul 

partilor sau prin actul unilateral al uneia din parti, in situatiile prevazute de Codul Muncii. 
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Art.36. - Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii 

muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre societate. 

 

Art.37. - In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte 

imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care 

rezulta din calitatea sa de salariat. 

 

Incetarea contractului individal  de munca 

 

Art.38. - Contractul individual de munca incheiat de societate  cu un salariat poate inceta 

numai in conditiile expres prevazute de L53/2003,republicata-Codul Muncii: 

a) de drept; 

b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; 

c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ 

prevazute de lege. 

Concedierea 
 

Art.39. – (1) Institutul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana 

salariatului  sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului.  

(2) Concedierea salariatului, indiferent de motiv, se dispune in situatiile si cu respectarea 

prevederilor Codului muncii. 

(3) Concedierea pentru necorespundere profesionala in temeiul art. 61 lit.d) din Legea 

nr.53/2003,republicata, se face in conformitate cu Procedura de evaluare prealabila 

prevazuta in (ANEXA 2) a prezentului contract colectiv. 

 

Art.40. – (1) Concedierea pentru savarsirea  unei abateri grave  sau a unor abateri repetate 

de la reglementarile si legislatia interna se dispune dupa efectuarea cercetarii disciplinare 

prealabile, in conditiile Legii nr.53/2003,republicata-Codul Muncii, ale Regulamentului 

Intern si a celorlalte reglementari interne ale societatii. 
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(2) Salariatii concediati  din motive imputabile acestora, nu vor mai fi reincadrati ulterior in 
societate decat in cazuri exceptionale. 
 
Preavizul 
 

Art.41. – (1) Salariatii societatii care intra intr-un program de concediere beneficiaza de 

dreptul la un preaviz, in conditiile legii. 

(2) Preavizul si decizia de concediere se comunica salariatului in scris si produce efecte de la 

data comunicarii ei  salariatului. 

(3) In cazul concedierii pentru motive ce nu  tin de persoana salariatului si daca conditiile o 

permit, angajatorul poate decide ca in perioada preavizului angajatul sa lipseasca 4 ore/zi 

sau 8 ore/zi de la serviciu in vederea cautarii unui nou loc de munca. 

 

Demisia 

 

Art.42.  –  Orice salariat, ca act unilateral de vointa, poate comunica conducerii societatii, 

printr-o notificare scrisa, incetarea contractului individual de munca, cu respectarea  

termenului legal de preaviz. 

 

Art.43. – (1) Termenul de preaviz este de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de 

executie, respectiv de 45  zile  lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. 

 

(2) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii  termenului de preaviz sau la 

data renuntarii totale ori partiale de catre societate la termenul respectiv. 

 

Art.44. – Pe durata preavizului contractul individual de munca  continua sa isi produca toate 

efectele. 

 
Capitolul VII 

 
ORGANIZAREA MUNCII , TIMPUL DE LUCRU 

 SI SALARIZAREA 
  

Durata si planificarea timpului de munca  
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Art.45. – Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru 

indeplinirea sarcinilor de serviciu. 

 

Art.46. – (1) Durata normala a timpului de munca pentru salariatii angajati cu norma intreaga 

este de 8 ore eficiente de lucru pe zi, si de 40 de ore de lucru eficiente pe saptamana. 

(2) Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal timpul de munca poate fi 

partial, corespunzator unor fractiuni de norma.  

(3) In durata normala a timpului de munca nu sunt inclusi timpii consumati cu echiparea-

dezechiparea la inceputul si sfarsitul programului, timpul pentru pauza de masa daca acesta  

depaseste 15 minute zilnic si  invoiri. 

 

Art.47. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, 

inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 

48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare, cu conditia ca media orelor de 

munca, calculata pentru o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 

de ore pe saptamana. 

 

Art.48. – Evidenta orelor de munca  prestate de fiecare salariat se tine  la nivelul societatii, 

pe baza de : 

a) foaie colectiva de prezenta; 
b) condica de prezenta; 
c) alte documente, care pot evidentia orele de munca prestate.  

 
 

Munca suplimentara 
 

Art.49. – (1) Munca prestata de salariat in afara duratei normale a timpului de munca 

saptamanal este considerata munca suplimentara. 

(2) Munca suplimentara se efectueaza, de regula, cu acordul salariatului si al angajatorului, 

cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii unor 

avarii, accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. 
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(3) Nu se considera ore suplimentare orele prestate pentru recuperarea restantelor sau 

pentru realizarea sarcinilor de serviciu, nerealizate la termen sau in conditii de calitate, din 

vina dovedita a salariatului. 

 

Art.50. – (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de 

zile calendaristice, dupa efectuarea acesteia. 

(2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila  in termenul prevazut 

la alin.(1), munca suplimentara va fi  platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu 

care nu va fi mai mic de 75% din salariul de baza, in conditiile legii. 

 
Munca de noapte 
 

Art.51. – (1) Salariatii care efectueaza munca de noapte in conditiile legii beneficiaza fie de 

program de lucru redus, fata de durata normala a zilei de munca, fie de un spor la salariu de 

25% din salariul de baza. 

(2) Munca prestata in intervalul dintre orele 22.00 si 6.00, cu posibilitatea abaterii cu o ora in 

plus sau in minus fata de aceste limite, este lucru in timpul noptii. 

 

Pauza de masa si repausul zilnic 
 

Art. 52. –  (1) Salariatii a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore 

beneficiaza de pauza de masa, precum si de alte pauze. 

(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. 

(3) Pauza de masa in cadrul Companiei este reglementata prin Decizia societatii de stabilire a 

programului de lucru, este adusa la cunostinta angajatilor prin Nota interna si Regulamentul 

Intern si difera in functie de directiile in care angajatii isi desfasoara activitatea. 

(4) Salariatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va 

analiza cererea si o va putea aproba in functie de posibilitati. 

 

Repausul saptamanal 
 

Art.53.  –  (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si 

duminica. 
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(2) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu 

poate fi intrerupta, zilele de repaus saptamanal pot fi acordate si in alte zile ale saptamanii 

sau cumulat, pe o perioada mai mare. 

(3)  In situatia prevazuta la aliniatul (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu de 0.01% 

din salariul de baza. 

 

Sarbatorile legale 

 

Art.54. – (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: 

➢ 1 si 2 ianuarie; 
➢ 24 ianuarie;  
➢ Vinerea Mare; 
➢ prima si a doua zi de Pasti; 
➢ 1 Mai; 
➢ 1 Iunie; 
➢ prima si a doua zi de Rusalii; 
➢ Adormirea Maicii Domnului; 
➢ 30 noiembrie Sfantul Andrei 
➢ 1 Decembrie; 
➢ prima si a doua zi de Craciun; 
➢ 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand 
acestora. 

(2) Acordarea zilelor libere, mentionate la alin. 1 se face de catre angajator. 

(3)  In cazul in care, din motive justificate, nu se pot acorda zile libere,  pentru munca 

efectuata in zilele de sarbatori legale salariatii beneficiaza de compensare cu timp liber 

corespunzator, in urmatoarele 30 de zile. 

(4)   In cazul in care,din motive justificate,nu se acorda zile libere,salariatii 

beneficiaza,pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala ,de un spor la salariu de 

100% din salariul de baza. 

 

Concediul de odihna anual si alte tipuri de concedii ce se acorda salariatilor 
 

Art.55. – Durata concediului de odihna anual platit se prevede in contractul individual de 

munca si se acorda proportional cu activitatea prestata de catre salariat intr-un an 

calendaristic. 
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Art.56. – (1) Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, 

de minimum 21 de zile lucratoare.  

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. 1: 

-  salariatii cu varsta sub 18 ani, care au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu 

platit de 24 de zile lucratoare; 

(3) Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie de concediu, care nu 

poate fi mai mica decat salariul de baza ,indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent  

cuvenite pe perioada respectiva. 

(4) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
(5) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau 

pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. 

(6) Concediul de odihna poate fi fractionat la solicitarea uneia din parti. 

(7) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, cu respectarea prevederilor legale si a 

reglementarilor interne societatii. 

(8) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul 

incetarii contractului individual de munca. 

(9) Angajatorul este obligat sa acorde concediul neefectuat intr-o perioada de 18 luni 

incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, 

tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la 

care aveau dreptul. 

(10) In situatii exceptionale  conducerea societatii poate hotara, cu avizul resprezentantului 

salariatilor, acordarea de concedii in aceeasi perioada pentru angajatii societatii (ex: 

inchiderea temporara a societatii  pentru activitati de mentenanta generala, perioade de 

vacante Craciun sau Pasti, etc). 

 

Art.57. –  (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de zile libere platite pentru 

evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza: 

a) la incheierea casatoriei salariatului –5 zile; 
b) casatoria unui copil – 2 zile; 
c) nasterea unui copil- 5  zile +10 zile daca au urmat un curs de puericultura; 
d) decesul sotului / sotiei, copilului, parintilor, socrilor sau a unei persoane aflata in 

intretinere –3 zile; 
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor -1 zi; 
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f) in caz de imbolnavire grava a unuia din membrii familiei – 2 zile; 
g) in alte situatii de natura sa justifice invoirea solicitata; 
h) obligatii cetatenesti -1 zi; 
i) donatorii de sange – conform legii; 
j) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in 

alta localitate – 5 zile. 
(2) Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru 

pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa. 

(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii pot primi concedii fara plata cu 

acordul sefului ierarhic si numai cu aprobarea conducerii societatii. 

(4) Invoirile si concediile fara plata se vizeaza de seful ierarhic, se aproba de conducerea 

societatii si nu presupune diminuarea sarcinilor de serviciu. 

 

Art.58. –(1) Concediile pentru formare profesionala se acorda conform legii.  

(2) Formarea profesionala aleasa si platita de angajator, cu acordul angajatului, trebuie sa se 

incadreze in planul de pregatire profesionala al societatii. In acest caz, formarea se face in 

cadrul orelor de program. 

 
Salarizarea si alte drepturi banesti  

 

Salariul 

 

Art.59. –  (1) Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de 

munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu de baza lunar brut in bani convenit la 

incheierea contractului de munca. 

 

 (2) Salariul de baza lunar brut inscris in contractul individual de munca cuprinde salariul 

de incadrare corespunzator pozitiei/functiei ocupate. 

(3) Salariul de incadrare se stabileste astfel incat sa asigure o diferentiere echitabila in raport 

cu responsabilitatea postului ocupat, a experientei necesare exercitarii functiei, a cerintelor 

de pregatire profesionala necesare executarii sarcinilor sau operatiilor ce revin fiecarui loc de 

munca. 

(4)   Salariul de incadrare  nu poate fi mai mic decat salariul lunar minim brut pe tara. 
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(5) Salariul este confidential si orice incalcare a confidentialitatii constituie abatere 

disciplinara. 

(6)  Pentru angajatii departamentului comercial, salariul este format dintr-un salariu de baza 

lunar brut la care se pot adauga comisioane de vanzari.Grila de comisionare se stabileste prin 

Decizie a conducerii societatii, se comunica angajatilor departamentului comercial si poate fi 

revizuita ori de cate ori este necesar. 

 

Art.60. -  (1) Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se  aplica sunt urmatoarele: 

a) in regie, 

b) in acord individual, 

c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate, 

sau 

d) alte forme specifice unitatii. 

(2) Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr-una din urmatoarele forme: 

a) acord direct; 

b) acord progresiv; 

c) acord indirect. 

d) prin comisionare. 

(3) Acordul direct, progresiv, indirect sau sistemul de comisionare se pot aplica individual sau 

colectiv. 

 

Art.61.(1) Salariul de baza minim brut la nivel de societate este de 2300 lei si poate fi 

modificat in plus conform legislatiei in vigoare. 

Prin exceptie,pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de 

studii superioare,cu vechime in munca de cel putin 1 an in domeniul studiilor 

superioare,salariul de baza minim brut este de 2350 lei. 

 

Art.62. - Sporurile ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt : 
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a)  pentru orele suplimentare efectuate se acorda un spor de 75% din salariul de baza 

iar pentru orele lucrate in zilele de sarbatori legale se acorda un spor de 100% din salariul de 

baza lunar. 

b) pentru lucrul in timpul noptii, 25% din salariul de baza lunar brut  corespunzator 

numarului de ore lucrate in regim de noapte; 

c) pentru orele lucrate in zilele de sambata si duminica, 0.01 % din salariul de baza 

lunar brut  corespunzator numarului de ore lucrate in aceste zile sau cum se agreaza cu 

agajatul; 

 

Art.63 (1) Adaosurile  la salariul de baza pot fi: 

a) adaosul de acord, conform specificului activitatii  

b) primele  acordate cu anumite ocazii, in limitele posibilitatii sustinerii acestora de 

catre societate (Pasti, Craciun, etc) sau pentru performante deosebite in activitate, 

conform legii si procedurilor interne. 

(2) Institutul acorda tichete de masa, in conformitate cu prevederile legale si posibilitatile 

financiare numai in lunile in care se realizeaza un profit net de 350.000 lei. 

             

Art.64 - (1) Angajatorul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a 

sarcinilor ce ii revin, in cadrul programului zilnic de munca stabilit. 

(2) In cazuri exceptionale, cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost 

intrerupta, salariatii vor primi 75% din salariul de baza individual avut, cu conditia ca 

incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la 

dispozitia societatii. 

(3)  In cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a 

decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art.93 alin(1) din Constitutia 

Romaniei,republicata,salariatii afectati de activitatea redusa sau intrerupta,care au 

contractul individual de munca suspendat,beneficiaza de o indemnizatie platita din bugetul 

asigurarilor pentru somaj,in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de 

munca ocupat dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de statin vigoare.  

(4) In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara 

a activitatii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluarii ei, unitatea, cu 

acordul salariatilor, poate acorda concediu fara plata. 
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Art.65- (1) Plata salariilor se face periodic, la datele de 20 ale fiecarei lunii. 

(2) Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti 

ale unitatii. 

(3) In caz de faliment sau lichidare judiciara, salariatii au calitatea de creditori privilegiati, 

iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate, urmand sa fie platite integral, 

inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori. 

 

Alte drepturi banesti 

 

Art.66- (1) Salariatii unitatii trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele 

drepturi: 

a) decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii in limitele stabilite de 
lege; 

b) diurna de deplasare. 
(2) Salariatii unitatii trimisi in deplasare sau detasati in interesul serviciului beneficiaza de 

drepturile de delegare, respectiv detasare conform prevederilor legale in vigoare la data 

desfasurarii misiunii.  

(3) Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii. 

Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte 

drepturi, persoanele detasate beneficiaza de acestea, inclusiv de toate drepturile privind 

securitatea si igiena muncii, corespunzatoare noului loc de munca. 

(4) Salariatii societatii  trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi: 

a) decontarea cheltuielilor de transport ( tren/auto/avion) si a costului cazarii ( Hotel 

2 ** sau Hotel 3*** ), in functie de decizia angajatorului; 

 b) pentru deplasari interne -diurna de deplasare al carei cuantum este conform legii. 

 c) pentru deplasari externe -diurna de deplasare se stabileste prin decizie interna a 

societatii. 

(5) Institutul deconteaza contravaloarea abonamentelor de transport la si de la domiciliu la 

locul de munca. 
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Capitolul VIII 

 

SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA 

Securitatea muncii 

 

Art.67. –(1) Activitatea de asigurare a sanatatii si securitatea in munca se desfasoara in 

conformitate cu actele normative in vigoare si instructiunile specifice  interne de securitatea 

muncii. 

(2) Partile sunt de acord ca nici o masura de securitate a muncii nu este eficienta daca nu 

este cunoscuta, insusita si aplicata in mod constient de salariati. 

(3) Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea si 

perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de securitate a muncii. Timpul 

aferent acestor activitati, inclusiv orele de instructaj, se include in timpul de munca si este 

salarizat. 

(4) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii, acesta 

va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la 

normele de securitate a muncii, pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le 

respecte. 

(5) In cazurile in care, in procesul muncii, intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme 

noi de securitate a muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul 

precedent. 

(6) In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii, angajatorul 

va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica  si de micro-climat a locului de munca: 

a) asigurarea conditiilor de mediu (iluminat, aerisire, umiditate); 
b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca (grupuri sanitare, sali de 

repaus); 
c) diminuarea pana la reducerea sub limitele normale a emisiilor poluante. 

(7) Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa 

nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora. 

 

Conditiile de munca 
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Art.68. – (1) Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a 

sistemului institutionalizat prin legislatia in vigoare, in vederea ameliorarii permanente a 

conditiilor de munca. 

(2) La stabilirea masurilor vizand conditiile de munca, partile implicate vor tine seama de 

urmatoarele: 

a) masurile incluse in contractul colectiv de munca sa fie de natura sa realizeze cel 
putin asigurarea conditiilor de munca la nivelul parametrilor minimali prevazuti in norme; 
daca acest lucru nu este posibil la un moment dat, se vor stabili programe pe termen scurt 
sau mediu pentru realizare, pana la asigurarea parametrilor minimali; 

b) masurile privind ameliorarea conditiilor de munca vor fi stabilite impreuna cu 
reprezentantii salariatilor, incheindu-se anexe speciale la contractul colectiv de munca. 
 

 

Obligatiile salariatilor pe linie de securitatea muncii 

 

Art.69. – In indeplinirea atributiilor de serviciu, salariatii au obligatia sa-si desfasoare 

activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala, atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de 

munca, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la 

angajatorul sau. In acest scop angajatii au urmatoarele obligatii: 

a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a  muncii si 
masurile de aplicare a acestora; 

b) sa utilizeze corect echipamentele tehnice; 
c) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a 

dispozitivelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 
d) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica 

sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; 
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp 

posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajati; 
f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator 

scopului pentru care a fost acordat. 
 

Art.70. - Angajatii nu pot fi implicati in nici o situatie in costurile financiare ale masurilor de 

prevenire referitoare la securitatea si sanatatea in munca. 

 

Normarea muncii 
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Art.71. – (1) Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati. 

(2) Activitatea de normare a muncii se bazeaza pe tehnicile normarii muncii; aceasta se 

desfasoara ca un proces continuu, in permanenta concordanta cu schimbarile ce au loc in 

organizarea si nivelul de dotare tehnica a muncii, precum si in concordanta cu normele de 

munca pe plan international. 

(3) In toate situatiile in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare, 

conduc la o solicitare excesiva sau, dupa caz, nu corespund conditiilor pentru care au fost 

elaborate se impune reexaminarea lor.  

(4) Cheltuielile ocazionate de solutionarea divergentelor cu privire la modificarea normelor 

de munca vor fi suportate de angajator, pentru prima solicitare a reprezentantilor 

salariatilor. 

(5) Angajatorul are obligatia sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute 

in vedere la elaborarea normelor de munca, iar salariatii trebuie sa realizeze norma de munca 

sau, dupa caz, sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut. 

(6) Normarea muncii se poate face fie prin cuantificarea orelor de munca eficienta, fie prin 

stabilirea de catre sefii ierarhici a unor obiective (stadii fixe, etc.). Obiectivele stabilite 

trebuie sa fie masurabile. 

(7) Angajatorul are obligatia de a elabora un regulament intern privind normarea muncii. 

Acesta va cuprinde modalitatile de normare, instructiuni specifice, precum si modul in care se 

face urmarirea si raportarea incadrarilor in norme. 

 Medicina muncii 

 

Art.72. – (1) Angajatorul va organiza la angajare si, ulterior, o data pe an, examinarea 

medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii 

in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea 

imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala este platita de angajator, iar cheltuielile 

ocazionate de examinare se vor suporta conform legii. 

(2) Examinarea medicala a salariatilor la angajare si, ulterior o data pe an, se face de catre 

unitatile sanitare de specialitate acreditate de angajator si de Ministerul Sanatatii. 

(3) O persoana poate fi angajata sau mentinuta in functie, numai in baza unui certificat 

medical, care atesta ca cel in cauza este apt pentru a lucra la  locul de munca respectiv. 

Nerespectarea acestui lucru atrage dupa sine nulitatea contractului de munca. 
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(4) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit 

prevederilor alin.1. si 2. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie 

abatere disciplinara si atrage dupa sine desfacerea contractului individual de munca. 

(5) Daca rezultatul examinarii medicale nu permite exercitarea unei anumite profesii sau 

meserii angajatorul va dispune incetarea contractului individual de munca al angajatului 

respectiv. 

(6) Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a tinerilor in varsta 

de pana la 18 ani, cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii 

si de prevederile prezentului contract. 

(7) Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu 

vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise 

in deplasare si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor. 

(8) In cazul in care un salariat abuzeaza de concedii medicale angajatorul are dreptul de a 

solicita cabinetului de medicina muncii cu care are incheiat contract sa verifice oprtunitatea 

si necesitatea concediilor medicale, constand in verificarea corectitudinii completarii 

formularului, realitatea afectiunii, implicatiile in activitatea curenta, recomandari de 

expertiza, si argumentarea refuzului de plata a unor concedii medicale, mergand pana la 

desfacerea contractului individual de munca, dupa caz. 

     

Art.73. – (1) Examenul medical la angajarea in munca, controlul medical periodic si examenul 

medical la reluarea activitatii reprezinta supravegherea activa a sanatatii angajatilor in 

relatie cu cerintele locului de munca. 

(2) Controlul medical periodic se efectueaza, obligatoriu, anual pentru toti salariatii 

institutului, indiferent de tipul contractului individual de munca. 

(3) Pentru personalul care lucreaza la inaltime si personalul care efectueaza lucrari electrice 

la joasa tensiune este necesar avizul medicului de medicina muncii din care sa rezulte ca 

persoana respectiva este apta pentru efectuarea de asemenea lucrari. 

 

Comitetul de securitate si sanatate in munca 

 

Art.74 – (1) In vederea imbunatatirii conditiilor de munca, in cadrul societatii se constituie un 

Comitet de Securitate si Sanatate in Munca.  

(2) Timpul de munca afectat activitatii in comitetul de securitate si sanatate in munca se 

considera timp de lucru efectiv prestat. 
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(3) Activitatea comitetului de securitate si sanatate in munca se va desfasura in baza 

regulamentului propriu. 

 

Instruirea personalului pe linie de securitatea  muncii 

 

Art.75. – (1) Pregatirea si instruirea in domeniul securitatii muncii este parte componenta a 

pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de 

securitate si sanatate in munca. 

 (2) Instructajele de securitatea muncii se consemneaza obligatoriu in fisa individuala de 
instructaj de securitatea muncii  a fiecarui angajat. 
(3) Nici un angajat nu-si va putea incepe activitatea fara a i se efectua instructajul 

introductiv general si instructajul la locul de munca. 

(4) Aceste instructaje se vor efectua numai dupa prezentarea dovezii ca  persoana respectiva 

este apta medical pentru locul de munca unde va fi angajata. 

  
Acordarea echipamentului individual de protectie, 

 a materialelor igienico-sanitare 
 
Art. 76. – (1) Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii 
accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale. 
(2) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit angajatilor de catre angajator si va 

fi inlocuit in momentul in care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de 

protectie. 

(3) Pentru echipamentul de securitate a muncii, angajatorul stabileste conform instructiunilor 

producatorului, si specificului muncii prestate, o norma de timp pentru utilizarea materialelor 

de securitate a muncii. Angajatul este obligat sa asigure pastrarea in conditii optime a 

materialelor de securitate a muncii pe durata normei. 

(4) Degradarea echipamentului individual de securitate a muncii din vina angajatului caruia i-

a fost atribuit sau instrainarea lui, inainte de expirarea duratei de utilizare prevazuta, atrage 

raspunderea materiala a acestuia pentru prejudiciul cauzat. 

 

 

Capitolul IX 
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FORMAREA PROFESIONALA  

 

Art.77. Partile inteleg: 

a) prin termenul de formare profesionala, orice procedura prin care un salariat 
dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in 
conditiile prevazute de lege; 

b) prin termenul de formare profesionala continua, orice procedura prin care 
salariatul, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele  
profesionale, fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de 
baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul 
specialitatii lor. 

 

Art.78 -  (1) Formarea profesionala are ca obiective principale: 

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;  

b) obtinerea unei calificari profesionale;  

c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si 

perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;  

d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;  

e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare 

pentru realizarea activitatilor profesionale;  

f) prevenirea riscului somajului;  

g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.  

 

(2) Forma de baza a formarii profesionale este studiul individual si trebuie  sa se desfasoare 

continuu. 

(3) Formarea profesionala se poate realiza prin urmatoarele forme: 

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de furnizorii de servicii de 

formare profesionala din tara sau strainatate; 

b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca; 

c) formare organizata la locul de munca; 

d) formare individualizata; 
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e) studiu individual; 

f) alte forme de pregatire convenite de angajator si salariat; 

(4) Cheltuielile ocazionate de participarea la formarea profesionala initiata de angajator sunt 

suportate de acesta. 

(5) In cazul in care participarea la formarea profesionala presupune scoaterea din activitate a 

salariatului, acesta va beneficia de drepturile salariale cuvenite, potrivit Codului Muncii. 

 

Art.79. – Angajatorul are obligatia de a asigura salariatilor, in limita posibilitatilor, acces 
periodic la formarea profesionala. 

 
Art.80. – (1) Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai 
mare de 60 de zile nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca o perioada 
de 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala. 

(2) Nerespectarea de catre salariat a acestei dispozitii determina obligarea acestuia la 
suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, 
proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la 
contractul individual de munca. 

 
 

Capitolul X 
 

DISCIPLINA MUNCII 
 

Art.81. –  Cercetarea disciplinara prealabila si raspunderea disciplinara sunt stabilite printr-o 

procedura specifica interna, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare (ANEXA 3). 

Abaterile disciplinare 
 

Art.82. – Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune 

sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele 

legale, contractul individual de munca, reglementarile interne ordinele si dispozitiile legale 

ale sefilor ierarhici, Contractul Colectiv de Munca si Regulamentul Intern. 

Sanctiunile disciplinare 
 

Art.83. –  Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica conducerea societatii in cazul in 

care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: 

a) avertismentul scris; 
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b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;  

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
d)  reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a sporurilor si  indemnizatiilor  pe o 

perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

 

Art.84.  –  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 

Art.85. – Sanctiunea disciplinara aplicabila se stabileste in raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 
b) gradul de vinovatie al salariatului; 
c) consecintele financiare ale abaterii disciplinare; 
d) gradul de atingere a imaginii societatii; 
e) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
f) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

 

Cercetarea  disciplinara prealabila 

Art.86. – (1) Abaterile sanctionabile la nivel de societate, incadrarea in grade de gravitate, 

precum si reguli de procedura de cercetare disciplinara sunt legiferate prin prevederile 

Regulamentului Intern si ale prezentului Contract colectiv de munca incheiat la nivel de 

societate. 

(2) Nici o sanctiune nu poate fi dispusa fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile. 

Art.87. –  (1) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi 

convocat in scris de persoana imputernicita de catre conducerea societatii sa realizeze 

cercetarea. 

(2) Neprezentarea salariatului in timp util la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. 

(1) fara un motiv obiectiv da dreptul conducerii societatii sa dispuna sanctionarea, fara 

realizarea cercetarii disciplinare prealabile.  

(3) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina 

toate apararile in favoarea sa, sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate 

probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la 

cererea sa, de catre un reprezentant al salariatilor societatii. 
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Decizia de sanctionare 

Art.88. - Aplicarea sanctiunii disciplinare se dispune printr-o decizie a conducerii societatii 

emisa in forma scrisa, in termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data luarii la 

cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data 

savarsirii faptei. 

Art.88. –  (1) In decizie se cuprind, in mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 
b) precizarea prevederilor din legislatie, CCM, ROI sau alte reglementari interne 

(decizii ale societatii, note interne, proceduri, etc) care au fost  incalcate de salariat; 
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in              

timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata 
cercetarea; 

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; 
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; 
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 

Art.89.  –  (1)  Decizia de sanctionare se comunica salariatului de catre Directia Resurse 

Umane in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data 

comunicarii. 

(2) Comunicarea se preda de catre Directia Resurse Umane personal salariatului, cu 

semnatura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul 

sau resedinta comunicata de acesta. 

(3) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti 

competente, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. 

Raspunderea patrimoniala 

Art.90. – Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile 

contractuale, pentru prejudiciile  materiale produse societatii si beneficiarilor acesteia prin 

faptele lor, neglijenta sau prin imprudenta.  

Art.91. – (1) Prejudiciile produse beneficiarilor la care salariatii societatii executa lucrari se 

recupereaza, de regula, potrivit prevederilor legale in materia raspunderii contractuale sau 

delictuale, dupa caz, in functie de natura faptei. 

(2) Cand prejudiciul  a fost produs de mai multi salariati cuantumul raspunderii fiecaruia se 

stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea acestuia. 

(3)  Prejudiciul produs in conditiile alin. (1) – (2) se recupereaza de la salariati direct sau 

dupa actionarea acestora, de catre societate, in instanta pe latura civila. 

Art.92.  –  (1) Salariatul care a incasat de la societate  o suma necuvenita este obligat sa o 

restituie in cel mai scurt timp posibil, in conditii stabilite de comun acord cu angajatorul 

printr-un angajament de plata. 
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(2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in 

natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa 

suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste 

potrivit valorii acestora de la data platii. 

(3) Daca angajatul refuza restituirea bunurilor si/ sau sumelor de bani necuvenite, Institutul 

va actiona conform regulilor civile. 

(4) In situatiile in care angajatul intra in posesia unei sume de bani necuvenite ca urmare a 

unei erori dovedite de calcul salarial, Institutul are dreptul de indrepta eroarea, de a efectua 

reglarea cuvenita  si a retine suma incasata necuvenit in luna urmatoare producerii erorii de 

calcul salarial, fara a fi necesar un angajament de plata semnat intre societate si angajat. 

 

Capitolul XI 

 

ALTE PREVEDERI PRIVIND DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 

 

Art.94. – (1) In situatia in care se incheie contracte cu parteneri straini, potrivit carora 

salariatii din Institutul comerciala vor executa unele lucrari in strainatate, conditiile de 

munca, salarizarea, precum si celelalte drepturi si obligatii ale acestor salariati vor fi stabilite 

in conditiile prevazute de lege si cu respectarea clauzelor cuprinse in contractul incheiat cu 

partenerul extern. 

(2) Se recunoaste dreptul angajatorului de a stabili, in conditiile legii, raspunderea 

disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de 

disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii. 

(3) Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in 

unitati, cu respectarea prevederilor legii, ale  contractului colectiv de munca si ale 

regulamentului de ordine interioara, ca parte integranta a acestuia, precum si a drepturilor si 

intereselor salariatilor si ale angajatorului. 

(4) Plangerile salariatilor in justitie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului 

individual de munca. 

 

Capitolul XII 
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DISPOZITII FINALE 

 

Art.95. - Orice modificare a legilor in vigoare, care au stat la baza negocierii prezentului 

contract colectiv de munca vor face obiectul unor noi negocieri implicand  modificarea 

corespunzatoare a prezentului contract. 

Art.97. - Contractul colectiv de munca va fi adus la cunostinta salariatilor prin afisarea in 

unitate prin Intranet, e-mail sau fizic in locurile de munca fara acces la mijloace informatice 

de informare, prin grija angajatorului. 

Art.98. - Partile sunt de acord cu prevederile prezentului contract colectiv de munca si-l 

semneaza astazi,15.12.2022 in 3 exemplare, la sediul asociatiei. 

 

Art.99. -  Dispozitiile prezentului contract colectiv de munca vor produce efecte incepand cu 

data inregistrarii de una din parti la ITM Cluj, in conformitate cu prevederile Legii dialogului 

social. 

 

 

 

 

 

Presedinte IRCEM,       Reprezentant salariati, 

                                     

_______________________     _____________________  
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ANEXA 2 

(la CCM 2021) 

 
PROCEDURA DE  EVALUARE PREALABILA 

 

1. Preambul  

Necorespunderea profesionala este definita in literatura juridica de specialitate ca aceea 
imprejurare de natura obiectiva sau subiectiva care conduce la obtinerea unor performante 
profesionale mai slabe decat cele pe care angajatorul le asteapta de la un angajat. 

Necorespunderea profesionala este inteleasa ca necunoasterea si/sau stapanirea insuficienta 
a regulilor specifice unei functii, meserii sau profesii care conduc la performanta profesionala 
slaba. 
 

1.1 Necorespunderea profesionala se poate manifesta prin: 

- incapacitate de adaptare la cerintele postului  

- lipsa preocuparii pentru perfectionarea profesionala necesara postului 

- nerespectarea sau atitudinea refractara fata de indrumarile primite, fata de procedurile 

tehnice din cadrul societatii, fata de procesul tehnologic specific postului 

- dezinteres fata de atributiile si responsabilitatile postului 

- dezinteres fata de rezultatele slabe ale propriei activitati  

- neindeplinirea normei de munca 

- indeplinirea unor lucrari de slaba calitate  

- indeplinirea defectuoasa a atributiilor/ activitatilor mentionate in fisa postului 

 

Insiruirea este  exemplificativa, nu limitativa. 

 

1.2 Pentru a putea decide asupra corespunderii sau necorespunderii profesionale a unui 

angajat, este obligatorie efectuarea unei evaluari prealabile. 
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1.3 Evaluarea prealabila nu se va confunda cu alte tipuri de evaluari profesionale periodice 

(pe obiective, etc) asa cum ele implementate prin politica de resurse umane de catre 

societate, insa la constatarea unor rezultate slabe ale unui angajat intr-o sesiune de evaluare 

periodica, poate fi demarata si o evaluare prealabila in vederea stabilirii corespunderii 

profesionale a angajatului si luarea masurilor necesare in vederea indreptarii situatiei. 

 

1.4 Evaluarea prealabila se efectueaza pentru o anumita perioada de referinta, nu pentru un 

incident datorat unei  erori umane singulare. 

1.5 Nu se poate face evaluarea prealabila a unui angajat cel putin 6 luni de la intoarcerea sa 

din concediul pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani. 

 

2. Efectuarea evaluarii prealabile 

 
Evaluarea prealabila este demarata in baza unui Referat intocmit de catre persoana (grupul 

de persoane) care a  constatat existenta unor imprejurari care conduc la rezultate slabe in 

activitatea unui angajat,  referat ce va fi depus la Directia resurse umane. 

Referatul trebuie sa contina informatii detaliate despre situatiile de fapt, perioada de timp in 

care acestea s-au desfasurat, rezultatele obtinute de angajat in perioada de referinta, 

eventuale pagube provocate de catre angajat datorate exclusiv nivelului de corespundere 

profesionala.   

 

2.1 Comisia de evaluare  

 

Dupa primirea si analizarea Referului, Directia Resurse Umane instiinteaza conducerea 

societatii cu privire la fapta semnalata si solicita constituirea Comisiei de evaluare prealabila. 

Din comisia de evaluare prealabila vor face parte cel putin 3 persoane, din care obligatoriu : 

- o persoana abilitata din punct de vedere tehnic sa evalueze competentele care vor fi testate 

- reprezentantul salariatilor 

 

2.2 Atributiile comisiei 
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a) Intocmeste Convocatorul pentru intalnirea de evaluare prealabila si il transmite 
angajatului in cauza 

b) Intocmeste Procesul verbal de evaluare  
c) Acorda avizul de specialitate asupra testului dat de catre angajat 
d) Inainteaza Procesul verbal de evaluare spre aprobarea reprezentantului legal 
e) Intocmeste si semneaza orice alte documente necesare in vederea aducerii la 

indeplinire a imputernicirii acordate 
 

2.3   Etapele si procedura evaluarii prealabile 

 

2.3.1 Convocarea  

Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia in scris, cu cel putin 15 zile inainte:  

   a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;  

   b) modalitatea in care se va desfasura examinarea (oral, test scris, test practic).  

 

2.3.2 Examinare 

 

Gradul de corespundere si/sau necorespunderea  profesionala pot  fi sustinute de comisie prin 

dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, 

orala, practica si alte probe.  

Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.  

In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in 

masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in respectiva materie.  

Examinarea este consemnata fie printr-un proces-verbal (de regula, pentru testele practice 

sau orale),  fie prin insusi testul sustinut de catre angajat ( pentru testele scrise). 

Atat procesele verbale, cat si testele scrise  vor avea paginile numeraotate si vor fi semnate 

de catre membrii comisiei de evaluare si de catre angajat. 

 

2.3.3 Evaluarea  rezultatului examinarii  
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Testele vor fi evaluate/ corectate  de catre membrul/membrii comisiei cu competente 

tehnice in domeniul in care angajatul isi desfasoara activitate .  

Avizul tehnic dat de catre acestia trebuie sa cuprinda informatii detaliate despre: 

- nivelul de cunostinte al angajatului evaluat 

- impactul/consecintele nivelului de cunostinte asupra indeplinirii atributiilor de serviciu 

- masurile care pot fi luate in vederea indreptarii acestui fapt astfel incat activitatea 

societatii sa nu aibe de suferit ( pot fi masuri de pregatire profesionala/trainig, modificarea 

locului de munca in conformitate cu nivelul de corespundere profesionala, ajungand pana la 

masura concedierii pentru motive de necorespundere profesionala). 

 

3. Emiterea si comunicarea Raportului de evaluare prealabila  
 

Pe baza avizului tehnic, Comisia va intocmi Raportul de evaluare prelabila in care se vor 

mentiona cel putin: 

- datele angajatului 

- motivul care a stat la baza evaluarii prealabile ( se poate atasa in anexa Referatul de 

solicitare)  

- componenta comisiei de evaluare 

- data, ora si locul in care s-a desfasurat evaluarea prealabila 

- modul de evaluare  

- avizul tehnic 

- masurile propuse a fi luate 

Raportul de evaluare se comunica atat managementului societatii, cat si angajatului evaluat. 

 

Angajatul  are dreptul de a contesta Raportul comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.  

In situatia in care angajatul formuleaza o contestatie, angajatorul va reexamina hotararea 

Comisiei de evaluare.  

Daca salariatul nu formuleaza contestatia in termen de 10 zile sau daca dupa formularea 

contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta, angajatorul poate 
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emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului, 

pentru motive de necorespundere profesionala.  

 

In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, Institutul ii 

poate asigura, in limitele disponibile, un alt loc de munca. In situatia in care nu dispune de 

astfel de posibilitati, angajatorul va apela la autoritatea publica locala pentru ocuparea fortei 

de munca, in vederea solutionarii.  

 

4. Decizia angajatorului cu privire la evaluarea prealabila 
 

In situatia in care angajatul este declarat necorespunzator din punct de vedere profesional, 

pe baza Raportului de evaluare prealabila, angajatorul va emite o decizie prin care se impun 

masurile ce urmeaza a fi luate, in maxim 30 de zile de la data constatarii necorespunderii 

profesionale, cu respectarea termenului in care angajatul poate contesta raportul de evaluare 

prealabila. 

 

Decizia astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.  

 

5.  Comunicarea deciziei  

 

Decizia emisa in urma evaluarii profesionale prealabile se comunica salariatului in cel mult 5 

zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. 

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. 

 

 

 

Presedinte IRCEM, 

Elena-Simina LAKATOS 

____________________ 
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ANEXA 3 

(la CCM 2021) 

 
PROCEDURA DE  CERCETARE DISCIPLINARA PREALABILA 

1. Preambul  
 

Potrivit Legii 53/2003,republicata (Codul Muncii), sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o 

sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare 

prealabile  

 

In privinta continutului acestei cercetari, ea presupune informarea asupra conditiilor si 

imprejurarilor faptei, strangerea probelor care pot conduce la stabilirea situatiei de fapt si a 

vinovatiei persoanei respective. 

Cercetarea prealabila va cuprinde, obligatoriu si audierea celui invinuit. Numai astfel poate fi 

valorificat, pe parcursul procedurii de cercetare disciplinara, dreptul persoanei la aparare. 

Tipuri de fapte susceptibile de a fi abateri disciplnare :  
 
a) fapte legate de incalcarea normelor legale in vigoare 
b) fapte legate incalcarea Regulamentului Intern 
c) fapte legate incalcarea prevederilor contractului individual de munca sau 

contractului colectiv de munca aplicabil 
d) fapte legate incalcarea altor norme si/sau normative interne, proceduri, 

instructiuni de lucru 
e) fapte legate incalcarea sau nerespectarea ordinelor si dispozitiilor legale ale 

conducatorilor ierarhici; 
f) fapte legate neindeplinirea responsabilitatilor cuprinse in fisa postului si/sau 

indeplinirea lor defectuoasa. 
Insiruirea este  exemplificativa, nu limitativa. 

In situatii in care se constata fapte deosebit de grave care pot pune in pericol integritatea 
unui angajat, a mai multora sau chiar integritatea locului de munca (ex : furt, angajat in 
stare de ebrietate sau sub efectul unor substante halocinogene, etc), persoana care a 
constatat savarsirea faptei susceptibile de a fi abatere disciplinara va solicita angajatului in 
cauza iasa din zona locului de munca,luand dupa caz masuri de : 

- izolare a angajatului in zone in care pericolul este minimizat la maxim 

- solicitarea de sprijin catre autoritati, personal autorizat medical,etc. 
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Solicitarea si izolarea angajatului se face  in prezenta a cel putin doi martori. Dovada se va 
consemna printr-un Proces-verbal de constatare a evenimentului semnat de catre toate 
persoanele prezente, care se va atasa Referatului inaintat Directiei Resurse Umane. 

 

2. Efectuarea cercetarii prealabile  

Cercetare disciplinara prealabila este demarata in baza unui Referat intocmit de catre 
persoana (grupul de persoane) care a luat la cunostinta/ a constatat savarsirea unei fapte 
susceptibile de a fi abatere disciplinara, referat ce va fi depus la Directia resurse umane. 
Referatul trebuie sa contina informatii detaliate despre fapta susceptibila, imprejurarile in 

care a fost comisa, eventuali martori, pagubele produse, orice alta informatiei menita sa 

ajute in solutionarea cauzei, 

 

2.1 Comisia de cercetare disciplinara  

 

Dupa primirea si analizarea Referului, Directia Resurse Umane instiinteaza conducerea 

societatii cu privire la fapta semnalata si solicita constituirea Comisiei de cercetare 

disciplinara prealabila. 

 

2.2 Atributiile comisiei 

 

a) Intreprinde cercetarea disciplinara a incalcarii de catre salariati a prevederilor de 
disciplina muncii, normelor de lucru, normelor de protectie a informatiilor, pentru 
comportament neadecvat la locul de munca si fata de clienti/furnizori cu 
repercursiuni asupra angajatorului si a  tuturor celorlalte prevederi cuprinse in  Codul 
Muncii, Contractul Colectiv de Munca  

b) Intocmeste Convocatorul si il transmite angajatului in cauza 
c) Intocmeste Procesul verbal de Cercetare  
d) Propune sanctiuni disciplinare  
e) Inainteaza Procesul verbal de Cercetare spre aprobarea aprobarea reprezentantului 

legal 
f) Intocmeste si semneaza orice alte documente necesare in vederea aducerii la 

indeplinire a imputernicirii acordate 
 

2.3  Etapele si procedura cercetarii disciplinare 
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2.3.1 Convocarea  

 

Comisia il va convoca in scris pe angajatul cercetat, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. 

Convocarea  va indica cel putin motivul, data, ora si locul intrevederii.  

 

2.3.2 Audierea 

 

In cursul cercetarii prealabile, angajatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele 

cercetarii,  sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare, sa sustina toate 

apararile in favoare sa si sa ofere comisiei de disciplina toate probele si motivatiile pe care le 

considera necesare. 

De asemenea, angajatul are dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al 

salariatilor. 

 

In cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost 

savarsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau 

inexistenta vinovatiei. Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt 

obligatorii.  

Angajatul  va putea fi ascultat de mai multe ori, in masura in care este necesar pe parcursul 

desfasurarii cercetarii disciplinare. 

 

In cursul discutiilor cu salariatul se va insista asupra: 

 

➢ motivelor car au stat la baza savarsirii abaterii 

➢ daca angajatul a fost constient de urmarile abaterii sale 

➢ daca angajatul a incercat sa inlature urmarile 

➢ alternativei pe care ar fi avut-o angajatul la dispozitie, fata de savarsirea abaterii 

➢ motivului pentru care nu a cerut ajutorul colegilor sau sefului direct 

➢ daca abaterile de natura respectiva sunt frecvente in compartimentul de munca al 

angajatului 
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Daca salariatul nu a fost audiat, dar aceasta se datoreaza culpei salariatului (sustragere 

sistematica si nemotivata de la audieri)  decizia de sanctionare disciplinara poate fi luata 

chiar fara audierea angajatului.  

Codul Muncii  prevede ca neprezentarea salariatului la aceasta convocare fara un motiv 

obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii 

prealabile. 

 

Angajatorul este obligat sa faca proba imprejurariilor pentru care cercetarea prealabila nu a 

fost posibila din motive imputabile salariatului. Pentru aceasta este admisibil orice mijloc de 

proba, de la procese – verbale de constatare sau  de primire a convocarii pana la proba cu 

martorii. 

 

Toate acestea se consemneaza in procesul verbal intocmit de catre comisia de disciplinara 

care va fi inregistrat in Registrul de documente al societatii.  

Procesul verbal va fi semnat de catre membrii comisiei de disciplina, martori, invitati si de 

catre angajatul audiat.  

In cazul in care angajatul  nu doreste sa semneze procesul verbal de cercetare,  acest lucru se 

va consemna in documentul de cercetare, iar proba instiintarii se va face cu ajutorul 

martorilor..  

 

2.3.3 Deliberarea Comisiei 

 

Dupa audierea tuturor persoanelor implicate in cercetarea disciplinara sau a celor care detin 

informatii/ documente elocvente in cercetarea cauzei, comisia de cercetare disciplinara 

delibereaza in vederea propunerii sanctiunii disciplinare. 

 

Identificarea sanctiunii potrivite este, din nou, atat o problema juridica, cat si una de politica 

manageriala. Sanctiunea  potrivita are efecte pozitive asupra disciplinei generale a muncii in 

firma. 

 

Sanctiunea se alege dintre  sanctiunile explicit legiferate de Codul Muncii : 
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➢ avertismentul scris 
➢ retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile 
➢ reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% 
➢ reducerea salariului de baza si, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioda 
de 1-3 luni cu 5-10% 
➢ desfacerea disciplinara a contractului de munca 
 

Ordinea de mai sus este stabilita de legiuitor in raport cu gravitatea sanctiunii aplicabile; NU 

este un criteriu de ordine in stabilirea sanctiunilor. 

Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea 

cercetarii.  

Angajatorul, prin persoana imputernicita legal (administrator) este cel care stabileste 

sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite 

de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele citerii: 

a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta 
b) gradul de vinovatie a salariatului 
c) consecintele abaterii disciplinare  
d) comportarea generala la serviciu a salariatului  
e) eventuale sanctiunii disciplinare suferite anterior de catre acesta 
 

Comisia nu hotaraste sanctiunea disciplinara ce se va aplica; comisia instiinteaza 

managementul societatii cu privire la derularea cercetarii disciplinare si propune o 

sanctiune in cazul in care din cercetare a rezultat ca fapta comisa de catre salariat este o 

abatere disciplinara. 

Responsabilitatea luarii deciziei de sanctionare revine persoanei abilitate sa ia decizii in 

cadrul societatii (administrator, director general, director executiv). Acesta  trebuie sa 

tina cont de recomandarile Comisiei, insa poate decide sanctiuni mai mici sau mai mari 

decat cele recomandate. 

3. Emiterea deciziei de sanctionare disciplinara 

 

In baza raportului de cercetare si propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite 

decizia de sanctionare.  
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Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie intocmita in forma 

scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostiinta despre savarsirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

 

4.  Comunicarea deciziei de sanctionare 

 

Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii si produce efecte de la data comunicarii. 

Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnataura de primire, in caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. 

 

Decizia de sanctionare poate fi contestata de catre salariat in instanta in termen de 30 zile de 

la data comunicarii. 

 

5.  Aplicarea sanctiunii 

 

Angajatorul va aplica intocmai sanctiunea comunicata; nu se va putea aplica o alta, mai 

grava. Daca au iesit la iveala elemente noi, necunoscute la data cercetarii initiale a abaterii, 

aplicarea unei sanctiuni mai severe, cu luarea in considerare a acestor  noi informatii, 

presupune reluarea intregii proceduri disciplinare, de la audierea salariatului pana la 

comunicarea noii sanctiuni. 

 

 

 

Presedinte IRCEM, 

Elena-Simina LAKATOS 

____________________ 
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