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           REGULAMENTUL  INTERN AL CENTRULUI SOCIAL DE 

URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST 

 

 INTRODUCERE 

  Regulamentul de ordine interioară oferă informaţii despre Centrul social 

de urgenta pentru persoane fara adapost, despre statutul de angajat, despre 

drepturile şi obligaţiile ce revin salariaţilor, dar şi beneficiarilor. 

 La baza alcătuirii prezentului Regulament, se afla dispoziţiile Legii       

nr. 53/24 ianuarie 2003 – Codul muncii, Decretului pentru promulgarea Legii –

Codul muncii nr. 68 / 24 ianuarie 2003 şi alte prevederi cuprinse în legislaţia 

actuală.  

În privinţa beneficiarilor, documentul principal de la baza prezentului 

Regulament îl constituie Anexa nr.2 a ANEXEI  Hotararii Consiliului Local nr. 

220 /27.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.  

Acest regulament prezinta procedurile şi regulile cu caracter general, 

după care se desfăşoară activitatea în cadrul Centrului social de urgenta pentru 

persoane fara adapost. Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare 

angajat, este reglementată de fişa postului. Seful centrului are datoria să 

furnizeze salariaţilor subordonaţi şi beneficiarilor centrului informaţiile 

necesare referitoare la prevederile acestui regulament. 

 Prezentul Regulament  Intern se aplică şi este obligatoriu pentru toţi 

salariaţii indiferent de poziţia ierarhică a acestora, precum şi pentru toţi 

beneficiarii centrului. 

           MEDIUL DE LUCRU 

           Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost face eforturi 

permanente pentru a crea angajaţilor un ambient modern, confortabil şi plăcut 

care să favorizeze activitatea profesională. Mediul de lucru contribuie în mod 

decisiv la rezultatele activităţii profesionale. De aceea, toţi angajaţii au obligaţia 

permanentă de a păstra curăţenia şi ordinea la locul de muncă. Această regulă 

este valabilă şi pentru spaţiile de folosinţă comună. Fumatul este interzis în 

toate spaţiile centrului, mai puțin în cele special amenajate.  
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  STANDARDELE DE LUCRU 

       Calitatea reprezintă obiectivul primordial al instituţiei. Indiferent de 

sectorul în care acţionează, fiecare angajat are un aport important la 

performanţele de ansamblu ale instituţiei. Conducerea centrului este cea dintâi 

răspunzătoare de calitatea muncii angajaţilor pe care îi coordonează şi 

controlează. Fiecare angajat trebuie să îndeplinească anumite sarcini în 

conformitate cu standardele de calitate corespunzătoare fişelor posturilor. 

Acestea sunt stipulate prin norme specifice pentru fiecare tip de activitate. În 

plus, angajaţii trebuie să se comporte într-un fel care să-i facă adevăraţi 

ambasadori ai instituţiei, deci, nimic din ceea ce fac sau afirmă în exterior să nu 

dăuneze imaginii, să nu aducă prejudicii sau să deterioreze reputaţia instituţiei 

în comunitate. 

              REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA 

ÎN MUNCĂ  

În scopul aplicării şi respectării în cadrul Centrului social de urgenta 

pentru persoane fara adapost  a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea 

în muncă corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea, instituţia 

asigură instruirea tuturor persoanelor încadrate în muncă, prin angajaţii proprii 

cu atribuţii şi în domeniul SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, care 

constă în:  

- instructajul introductiv general care se face de către responsabilul cu 

protecţia muncii următoarelor persoane:  

 noilor angajaţi în muncă, angajaţi cu contracte de muncă indiferent de 

forma acestora; 

   celor veniţi în intituţie ca detaşaţi;  

 studenţilor pentru practica profesională. 

- instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv 

general, de către seful centrului şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor 

de prevenire specifice locului de muncă pentru categoriile de personal enunţate 

anterior .  

- instructajul periodic se face de către seful centrului. Intervalul dintre 

două instructaje periodice pentru angajaţi va fi stabilit prin instrucţiuni proprii 
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în funcţie de condiţiile locului de muncă, dar nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru 

personalul tehnico – administrativ intervalul dintre două instructaje periodice va 

fi de cel mult 12 luni. Acest instructaj se va face suplimentar celui programat în 

următoarele cazuri:  

 când un angajat a lipsit peste 30 zile lucrătoare;  

 când au apărut modificări ale normelor de protecţia muncii sau ale 

instrucţiunilor proprii de securitate a muncii;  

 la reluarea activităţii după accident de muncă; 

  la executarea unor lucrări speciale.  

Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor 

organizatorice întreprinse de centru va fi asigurată de fiecare persoană încadrată 

în muncă, pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului de muncă 

prin:  

- însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de 

aplicare a acestora stabilite de centru;  

- desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe 

celelalte persoane participante la procesul de muncă;  

- aducerea de îndată la cunoştinţa sefului centrului a oricărei defecţiuni 

tehnice sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională;  

- aducerea de îndată la cunoştinţa sefului centrului a accidentelor de 

muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul 

de muncă; 

 - oprirea lucrului la apariţia oricărui eveniment, indiferent de gradul sau 

de pericol, cauzator de producerea unui accident şi informarea imediată a 

sefului centrului.  
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              REGULI CU PRIVIRE LA ACCESUL, CIRCULATIA SI 

SECURITATEA IN INCINTA INSTITUTIEI  

Accesul oricarui salariat in incinta centrului este admis numai cu 

legitimatia de serviciu, cu viza la zi. Legitimatiile de serviciu se elibereaza de 

Serviciul resurse umane, securitatea muncii, gestionare documente.  

 Iesirea salariatilor din incinta unitatii in timpul programului de lucru fara 

aprobarea sefului ierarhic, este interzisa. 

        Accesul persoanelor din alte institutii in interes de serviciu:  

         Accesul in incinta sediului al salariatilor din alte institutii sau al 

persoanelor particulare este admis numai cu aprobarea sefului care are 

competenta de a rezolva problemele acestora. 

 

          REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI 

NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE 

INCALCARE A DEMNITATII  

 Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii 

oricarei forme de incalcare a demnitatii:  

 Orice persoana poate lucra in cadrul centrului, in conditiile legii. 

  Munca fortata este interzisa. Prin munca fortata se intelege orice munca 

sau serviciu impus unei persoane sub amenintare. 

 In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de 

tratament fata de toti salariatii si angajatorii.  

 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 familiala, stare materiala, apartenenta ori activitate sindicala, este 

interzisa.  

Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, 

restrictie sau preferinta, intemeiata pe unul sau mai multe dintre criteriile 

prevazute anterior, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori 
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inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in 

legislatia muncii. 

 Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod 

aparent pe alte criterii decat cele mentionate, dar care produc efectele unei 

discriminari directe.  

            Orice salariat care presteaza o munca in cadrul centrului beneficiaza de 

respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.  

 Nu constituie forme de discriminare anumite conditii specifice impuse la 

incadrarea in munca conform legislatiei in vigoare.  

Nu se tolereaza in cadrul relatiilor de serviciu, manifestari de hartuire 

sexuala. Sunt considerate hartuiri sexuale acele gesturi, manifestari, comentarii 

insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale.  

 Personalul contractual care va fi autorul dovedit al unor fapte prevazute 

mai sus, va fi sanctionat disciplinar, conform prevederilor prezentului 

regulament intern.  

Constituie abatere disciplinara orice comportament avand drept scop:  

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

sau de descurajare pentru o persoana sau un grup de persoane;  

- influentarea negativa a situatiei persoanei angajate in ceea ce priveste 

promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul 

la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a 

accepta un comportament nedorit ce tine de viata sexuala.  

          DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SEFULUI CENTRULUI 

SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST, ALE 

SALARIAŢILOR ȘI ALE BENEFICIARILOR. 

  

      1.   Drepturile şi obligaţiile sefului centrului:  

În scopul organizării corespunzătoare a muncii si a creării condiţiilor 

optime pentru desfăşurarea normală a întregii activităţi, precum si pentru 

întărirea ordinii şi disciplinei în toate sectoarele de activitate , seful centrului 

are, în principal, următoarele drepturi:  
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- să stabilească organizarea şi funcţionarea activitatii; 

- să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în 

funcţie de natura postului ocupat;  

-  să traseze sarcini cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat în parte; 

- să exercite în permanenţă controlul asupra modului de îndeplinire de 

către fiecare salariat a sarcinilor sale de serviciu prevăzute în fişa 

postului; 

- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

corespunzătoare potrivit legii.  

 

Sefului centrului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

- sa aiba o conduita corecta faţă de toţi salariaţii si beneficiarii; 

- sa respecte principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii;  

- sa garanteze aplicarea tuturor prevederilor legale în materia dreptului 

muncii şi asigurarea informării salariaţilor despre aceste proceduri; 

- sa garanteze asigurarea procedurii de soluţionare a cererilor sau 

reclamaţiilor salariaţilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;  

- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor 

care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă, precizând norma de muncă, locul 

de muncă, atribuţiile şi răspunderile fiecăruia;  

- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere 

la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;  

-  să asigure respectarea normelor legale privind durata timpului de lucru 

şi al celui de odihnă, precum si condiţiile specifice, după caz, privind munca 

femeilor şi a tinerilor; 

- sa asigure salariatilor uneltele, materialele, echipamentul de protectie, in 

conditiile legii, materiale pentru igiena individuala si ia masuri pentru 

mentinerea lor in stare corespunzatoare ;  

- sa asigure conditii de protectie a muncii si de respectare a normelor 

igienico-sanitare, precum si instruirea salariatilor in acest domeniu,  
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- sa solicite aprovizionarea la timp si in bune conditii  cu materii prime si 

materiale ;  

- sa asigure luarea tuturor masurilor necesare pentru prevenirea avariilor 

si a altor accidente,precum si eliminarea fara intarziere a defectiunilor tehnice 

ivite;  

- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor 

si beneficiarilor;  

- să monitorizeze și să asigure protecția beneficiarilor și angajaților 

împotriva abuzurilor. 

2.  Drepturile şi obligaţiile salariaţilor.  

Conform Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii, salariaţii au, în principal, 

următoarele drepturi: - 

- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

 - dreptul la pauza de masă, repausul zilnic şi săptămânal; 

- dreptul la zilele de sărbătoare legală şi la concediu de odihnă anual;  

- dreptul la egalitate de şanse si de tratament;  

- dreptul la demnitate în muncă;  

- dreptul la securitate şi sănătate în muncă, inclusiv la protecția împotriva 

abuzurilor din partea beneficiarilor;  

- dreptul la acces la formarea profesională;  

- dreptul la informare şi consultare; 

- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de 

muncă şi a mediului în muncă;  

          Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

 

- sa respecte programul de lucru;  

-  să realizeze norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini întocmai şi la 

timp atribuţiile ce îi revin conform fişei postului şi a dispoziţiilor de serviciu 

transmise pe cale ierarhică; 
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 - să respecte disciplina muncii, a ordinii şi curăţeniei la locul de muncă; 

- sa informeze seful centrului despre orice situaţie perturbatoare sau 

generatoare de prejudicii; 

 - promovarea raporturilor colegiale şi menţinerea comportării corecte în 

cadrul relaţiilor de muncă;  

- sa respecte si sa promoveze interesele persoanei fara adapost asistata; 

- sa respecte demnitatea persoanei asistate; 

- să gospodărească cu grijă materiile, materialele şi produsele de 

curatenie, 

 - să se asigure, atunci când este ultima persoană care părăseşte încăperea, 

că toate instalaţiile curente din dotare (instalaţii de alimentare cu apă, instalaţii 

electrice, instalaţii de gaz, etc.) se află în stare de nefuncţionare; 

 - să respecte cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi cele privind 

folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau 

a oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie clădirea si instalatiile; 

- să respecte prevederile cuprinse în regulamentul de ordine interioară  şi 

în contractul individual de muncă; - 

- sa răspundă patrimonial, în temeiul normelor şi răspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse societăţii din vina şi în legătură 

cu munca sa.;  

 

INTERDICTII: 

- părăsirea locului de muncă si nesupravegherea instalaţiilor cu grad 

ridicat de pericol în exploatare;  

- intrarea sau ieşirea din incinta instituţiei prin alte locuri decât cele 

stabilite de conducerea centrului; 

- introducerea în spaţiile instituţiei a unor materiale sau produse care ar 

putea provoca incendii sau explozii, cu excepţia celor utilizaţi în activitatea 

curentă; - 
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- distrugerea şi / sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor 

specifice realizării atribuţiilor de serviciu; 

 - folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop 

personal;  

- introducerea în instituţie a unor mărfuri în scopul comercializării 

acestora;  

- accesul salariaţilor în incinta instituţiei în afara orelor de program fără 

acordul conducerii;  

- ieşirea nejustificată din incinta instituţiei în timpul orelor de program. 

3. Drepturile și obligațiile beneficiarilor Centrului social de urgenta 

pentru persoane fara adapost  

           Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de 

Urgenta pentru Persoane fara Adapost Ploiesti, au următoarele drepturi: 

       -  să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe 

bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori 

socială; 

       - să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor 

sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplica;  

        - să le fie luate în considerare, în limita posibilităţilor, propunerile cu 

privire la programul şi activităţile desfăşurate în centru;  

        - să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  

        - să li se respecte toate drepturile speciale în situatia în care sunt minori sau 

persoane cu handicap;  

       - să beneficieze de serviciile medicale şi sociale oferite de către centru;  

       - să folosească baza tehnico-materială a centrului, în condiţiile prezentului 

Regulament; 
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       - să li se asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal;  

        - dreptul la liberă exprimare, în condiţiile prezentului Regulament;  

       -  dreptul la corespondenţă pe perioada cazării în centru;  

        - să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi 

primite;  

        - să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se 

menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;  

        - să fie protejaţi de lege atât beneficiarii, cât şi bunurile lor, atunci când nu 

au capacitate de exerciţiu;  

       - să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime. 

 

           Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul Social de  

Urgenta pentru Persoane Fara Adapost Ploiesti, au următoarele obligaţii: 

       -  să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, 

socială, medicală şi economică;  

       - să comunice orice modificare intervenită în legatură cu situaţia lor 

personală;  

         - să respecte prevederile prezentului Regulament de funcţionare şi regulile 

de ordine interioară;  

        - să intreprinda demersurile necesare, pentru obţinerea unui loc de muncă 

(pentru cei apţi de muncă), să nu refuze nejustificat un loc de muncă, o locuinţă, 

alte prestaţii şi servicii sociale de care ar putea beneficia în condiţiile legii;  

        - să răspundă pentru pagubele produse centrului din vină proprie;  
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      - să participe activ şi responsabil la activităţile centrului, atât educative, cât 

şi gospodăreşti, atât în Centru cât şi în afara acestuia;  

      - să accepte investigaţiile şi tratamentul medical prescris de medicul curant, 

sub sancţiunea excluderii din Centru;  

      - să menţină curăţenia în centru şi să manifeste respect şi comportament 

decent faţă de personalul centrului şi faţă de ceilalţi beneficiari;  

       - să nu incite şi să nu participe sub nicio formă la acte de indisciplină, 

tulburarea ordinii şi liniştii, atât în centru, cât şi în afara acestuia;  

        - să respecte programul şi ora limită de acces în centru, cu excepţia 

cazurilor justificate prin orarul locului de muncă sau alte cazuri speciale.  

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU ŞI DE ODIHNĂ. 

 La începutul şi sfârşitul programului de lucru, salariaţii sunt obligaţi să 

semneze în condica de prezenţă care va fi verificată zilnic de către seful 

centrului. Pe baza acestor evidenţe se întocmeşte foia colectivă de prezenţă 

(pontaj) care va fi înaintată în vederea întocmirii statelor de plata a salariilor. 

    Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

           – 1 şi 2 ianuarie; 

           – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

           – Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui; 

           – prima şi a doua zi de Paşti; 

           – 1 mai; 

           – 1 iunie; 

           – prima şi a doua zi de Rusalii; 

           – Adormirea Maicii Domnului; 
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           – 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul 

României; 

           – 1 decembrie; 

           – prima şi a doua zi de Crăciun; 

           – două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, 

declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru 

persoanele aparţinând acestora. 

         Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 

 

Salariaţii au dreptul, la cerere, la zile libere plătite, pentru evenimente 

familiale deosebite după cum urmează:  

- căsătoria salariatului - 5 zile; 

- nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 

- decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 

zile. 

 

Salariaţii din centru au dreptul la concedii fără plată, a căror durată 

însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea 

următoarelor situaţii personale: 

         -  susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în 

instituţiile de invatamint superior, curs seral sau fără frecventa, a examenelor de 

an universitar, cit şi a examenului de diploma, pentru salariaţii care urmeaza o 

formă de invatamint superior, curs seral sau fără frecventa; 

         - susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat 

sau a tezei de doctorat, în cazul salariatilor care nu beneficiaza de burse de 

doctorat; 

         - prezentare la concurs în vederea ocuparii unui post în alta unitate. 
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 Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzuta mai sus, 

în urmatoarele situaţii: 

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

în certificatul medical; în acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatal 

salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleasi motive, de 

concediu fără plată; 

- tratamentul medical efectuat în strainatate pe durata recomandată de 

medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizația pentru 

incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoțirea soțului sau, după 

caz, a sotiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sora, părinte, pe timpul cât 

aceștia se află la tratament în străinătate - , în ambele situaţii cu avizul 

obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. 

           Concedii fără plata pot fi acordate şi pentru interese personale, altele 

decat cele prevăzute mai sus pe durate stabilite prin acordul părţilor. 

           Pe durata concediilor fără plata, persoanele respective îşi păstrează 

calitatea de salariat. 

 

 PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

               Salariaţii pot adresa centrului, în nume propriu, cereri sau reclamaţii 

individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în contractul individual 

de muncă. În cazul abuzurilor suferite din partea beneficiarilor se va respecta 

procedura privitoare la abuzuri.  

In termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei 

individuale a salariatului la registratura instituţiei, pe baza raportului comisiei, 

numite prin dispozitia primarului, se comunică în scris răspunsul către 

petiţionar. Semnarea răspunsului se face de către director. În răspuns se indică, 

în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.  

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 

salariatului, nu se iau în considerare. 
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             ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

 Abaterea disciplinară reprezintă o faptă în legătură cu munca şi care 

constă într-o acţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a 

încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă. 

Instituţia dispune de prerogative disciplinare având dreptul – conform legii – de 

a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au 

săvârşit o abatere disciplinară. 

 Sancţiunile disciplinare aplicate de către instituţie în cazul săvârşirii unor 

abateri disciplinare sunt:  

- avertismentul scris; 

 - retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei 

în care s-a dispus retrogradarea, pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

 - reducerea salariului de bază cu 5 – 10% pe o perioadă de l – 3 luni; 

- reducerea salariului de baza si/sau,  dupa caz, si a indemnizatiei de 

conducere pentru o perioada de 1- 3 luni cu 5 – 10%; 

- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; Pentru 

aceeaşi abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune, amenzile 

disciplinare fiind interzise. 

 Cu excepţia cazului aplicării avertismentului scris, sub sancţiunea 

nulităţii absolute, nici o măsură disciplinară nu poate fi dispusă înainte de 

efectuarea cercetării disciplinare prealabile.  

La constatarea abaterii grave sau a abaterilor repetate de la regulile de 

disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, 

sau regulamentul de ordine interioară, angajatorul dispune concedierea 

salariatului pentru motive care ţin de persoana salariatului, în condiţiile legii.  

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul de a 

formula şi susţine apărări în favoarea sa şi să ofere toate probele şi motivaţiile 

pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat la cererea sa de 

către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Natura abaterilor 

pentru care se aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de ordine interioară 
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se stabileşte de către instituţie în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de către salariat avându-se în vedere: 

 - împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 

 - gradul de vinovăţie al salariatului;  

- consecinţele abaterii disciplinare; 

 - comportarea generală a salariatului în relaţiile de muncă; 

 - sancţiunile aplicate anterior.  

Următoarele abateri sunt considerate grave şi duc la desfacerea 

disciplinară a contractului individual de muncă:  

- furtul sau intenţia dovedită de furt al oricărui bun din patrimoniul 

centrului;  

 - deteriorarea intenţionată a unor bunuri aparţinând centrului; 

 - orice faptă susceptibilă a pune în pericol viaţa şi sănătatea altor 

persoane, beneficiarilor, sau integritatea bunurilor societăţii; 

 - neglijenţa, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii materiale sau morale 

importante sau a fost periclitată viaţa altor persoane, beneficiarilor; 

 - refuzul de a îndeplini sarcini rezonabile şi justificate de la şefii 

ierarhici;  

 - absenţe şi întîrzieri repetate;  

 - manifestări violente, brutale sau obscene nerespectarea programului 

de lucru afişat. 

Nu se pot enumera toate situaţiile ce ar putea duce la desfacerea 

disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile. 

Fiecare caz trebuie analizat şi investigat cu imparţialitate.  

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 La stabilirea sancţiunii disciplinare se va tine seama de împrejurările în 

care a fost săvârşită abaterea, gradul de vinovăţie, urmările acesteia, 

comportarea anterioară a persoanei vinovate şi eventualele sancţiuni disciplinare 

suferite anterior de către aceasta. Pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost 
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săvârşită abaterea în cadrul cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi 

convocat în scris de către persoana împuternicită de către conducere sa realizeze 

cercetarea, menţionându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

Neprezentarea nejustificată a salariatului la convocarea institutiei, dă dreptul 

acesteia din urmă să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile.  

În cadrul procedurii cercetării disciplinare prealabile, salariatul poate să-

şi formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi totodată să prezinte 

persoanei împuternicite ce realizeaza cercetarea toate probele si motivaţiile pe 

care le consideră necesare.  

Sancţiunea disciplinară trebuie stabilită de angajator printr-o dispozitie 

emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă 

despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data 

săvârşirii faptei. 

 Dispozitia emisă de angajator cuprinde în mod obligatoriu:  

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

 - precizarea prevederilor din regulamentul intern si contractul individual 

de muncă  care au fost încălcate de salariat; 

 - motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 

timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost 

efectuată cercetarea;  

- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;  

- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

           Dispozitia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile de la 

data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

 PROGRAMUL DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE: 

- 20,00 –  8,00  

            Accesul in centru si programul de functionare al acestuia va fi 

urmatorul: 

1) Intre orele 20,00-22,00 primirea beneficiarilor, inregistrarea acestora 

intr-un registru special pe baza actelor de identitate/stare civila sau a 
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declaratiilor acestora, precum si parcurgerea procedurii de deparazitare si de 

igiena personala obligatorie. Beneficiarii primesc haine de schimb pe timpul 

noptii si unde se impune, le sunt schimbate si hainele de zi, li se indica camera 

de dormit, după care pot viziona programe TV in spatiul special amenajat etc,. 

             -  22,00 -  stingerea; 

             -    6,30 - desteptarea; 

             -    6,30 – 7,00 - timp pentru igiena personală. 

             -    7,00 -  8,00 - curatenie in incinta camerelor de dormit si a punctelor 

sanitare la care participa fiecare beneficiar; 

             -    8,00 -  pentru noii beneficiari asistentul social va stabili programarea 

orelor pentru consiliere sociala. 

Intrarea si iesirea din centru între orele 22,00 si 8,00 este strict interzisă. 

In perioada sezonului rece, se vor desfasura activitati suplimentare 

(consiliere, autogospodarire etc.)  in intervalul orar 8,00 – 11,00,  iar 

accesul in centru se va face incepand cu ora 18,00.  

 

         MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE ŞI 

CONTRACTUALE SPECIFICE 

 Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul 

relaţiilor de muncă la nivelul unităţii funcţionează următoarele principii:  

- permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările 

cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă; 

-  imediata informare, sub semnătură de luare la cunoştinţă, a salariaţilor 

despre noile reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a 

sancţiunilor specifice;  

- imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului 

relaţiilor de muncă la nivelul societăţii;  

- însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul 

activităţii societăţii.  
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DISPOZIŢII FINALE  

          Seful de centru are obligaţia de a prelucra prevederile prezentului 

Regulament Intern cu toţi angajaţii din subordine, precum si cu beneficiarii.   

Regulamentul  Intern se afişează la sediul centrului şi se aduce la 

cunoştinţa tuturor salariaţilor, pe bază de semnătură.  

 Orice modificare a prezentului Regulament  Intern se aduce la aduce la 

cunoştinţa salariaţilor si beneficiarilor de catre seful centrului, care il va afişa la 

sediul instituţiei. 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


