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R E G U L A M E N T 

I N T E R N 
 

Prezentul Regulament Intern cuprinde dispoziţii, reguli, norme de conduită şi proceduri 
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul SC „METROREX” - SA. 

 Salariaţii societăţii poartă răspunderea personală pentru realizarea obligaţiilor de serviciu, 
pentru asigurarea ordinei, disciplinei, curăţeniei, etc.,  la locul de muncă, cât şi pentru contribuţia 
la îndeplinirea obiectului de activitate a unităţii. 

 Prin specificul activităţii de exploatare şi întreţinere, personalul SC “METROREX „ - SA 
concură sau este legat direct de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară). 

 Salariaţii SC „METROREX” - SA se bucură de stabilitate în serviciu, neputând fi 
concediaţi decât în condiţiile contractului colectiv de muncă, a legislaţiei şi a actelor normative 
în vigoare referitoare la dreptul muncii. 

 Asigurarea unei discipline ferme constituie o condiţie esenţială pentru buna desfăşurare a 
activităţii de transport  pe calea ferată, orice greşeală, abatere disciplinară sau tehnologică de la 
obligaţiile de serviciu putând produce avarii mijloacelor de transport, instalaţiilor, liniilor-
tunelelor, etc.  

 În prezentul Regulament Intern se folosesc următoarele abrevieri şi definiţii: 
R.I – Regulament Intern; 

  R.O.F. – Regulament de Organizare şi Funcţionare; 
  S.S.M – Securitate şi Sănătate în Muncă; 
  S.U. – Situaţii de Urgenţă; 
  C.C.M. – Contract Colectiv de Muncă aplicabil; 
  REVISAL – Registru de evidenţă a salariaţilor; 
  C.M – concediu medical; 
  C.F.S. – concediu fără salariu; 
  TEM  – tren electric de metrou; 
  LDH – locomotivă diesel hidraulică; 

Angajator – persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă 
de muncă pe bază de contract individual de muncă; 

Salariat – persoana fizică care se obligă să presteze muncă pentru şi sub 
autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii denumite 
salariu, în temeiul unui contract individual de muncă. 
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CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 
 Art.1 (1) Respectarea  prevederilor prezentului R.I. este obligatorie pentru : 
   a) angajator; 
   b) toţi salariaţii societăţii, indiferent de natura şi durata contractului 
individual de muncă; 
   c) toţi salariaţii detaşaţi/delegaţi, pe toată durata detaşării/delegării la 
Metrorex; 
  (2) Elevii şi studenţii care fac practică sau solicită informaţii pentru diverse 
lucrări vor respecta regulile de disciplină stabilite prin prezentul R.I. 
  (3) Delegaţii altor unităţi sau firme care vin în unitate au obligaţia să respecte 
regulile de disciplina muncii specifice activităţii metroului. 

  Art. 2 Documentele de referinţă avute în vedere la întocmirea prezentului R.I. 
sunt următoarele: 
   a) Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată; 
   b) Decretul nr.360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al 
personalului din unităţile de transporturi; 
   c) Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi H.G 
1425/2006 – Normele de aplicare ale legii, modificate şi completate prin H.G 955/2010; 

d) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 
   e) O.U.G nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
   f) Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 
republicată; 
   g) Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată; 
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CAPITOLUL II 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI 
 

 

Art.3 Angajatorul are în principal următoarele drepturi: 
  (1) Stabileşte structura organizatorică şi funcţională a societăţii; 
  (2) Angajează, promovează şi concediază personalul METROREX, în condiţiile 
legii şi ale CCM; 
  (3) Stabileşte sarcinile şi atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în 
condiţiile legii, rezultate din prevederile tehnice şi tehnologice, instrucţii, reglementări, 
dispoziţii, etc., specificate în fişa de post; 
  (4) Dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 
  (5) Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale 
tuturor salariaţilor, sancţionând conform legii, salariaţii care: 
   - încalcă obligaţiile de serviciu ce le revin; 
   - încalcă disciplina muncii, disciplina tehnologică şi instrucţională; 
   - nu respectă ordinele şi deciziile conducerii societăţii; 
  (6) Constată săvârşirea abaterilor disciplinare şi aplică sancţiunile disciplinare 
corespunzătoare gravităţii faptei potrivit legii, C.C.M şi prezentului R.I.; 
  (7) Stabileşte obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile şi 
procedurile de evaluare profesională ale salariaţilor; 
  (8) Stabileşte măsuri pentru respectarea ordinii şi disciplinei muncii, tehnologice 
şi instrucţionale, organizând controlul activităţilor din societate pentru îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu de către salariaţi; 
  (9) Dispune verificarea  proceselor de exploatare şi întreţinere în condiţii de 
siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară), cu respectarea tehnologiilor de revizii-reparaţii, 
instrucţiilor şi reglementărilor  în vigoare, organizează controlul activităţilor; 
  (10) Dispune reexaminarea tehnologiilor de lucru, instrucţiilor şi reglementărilor, 
etc., în funcţie de evoluţia tehnologică a activităţilor de exploatare şi întreţinere; 
  (11) Dispune măsuri privind activitatea societăţii din punct de vedere economic şi 
financiar ; 
  (12) Dispune măsuri pentru verificarea modului de depozitare, conservare şi 
utilizarea bazei tehnico-materiale ; 
  (13) Analizează şi dispune măsuri pentru asigurarea condiţiilor de muncă la 
locurile de muncă, cu respectarea normelor SSM şi SU; 
  (14) Poate delega prin decizie o parte din atribuţiile sale, altor salariaţi; 
  (15) Dispune orice alte măsuri în domeniul de activitate al societăţii. 

Art. 4 Angajatorul are în principal următoarele obligaţii: 
  (1) Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg  din contractele individuale de 
muncă, din C.C.M şi din lege; 
  (2) Respectă şi duce la îndeplinire prevederile C.C.M;  
  (3) Să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice activităţii de 
exploatare a metroului; 
  (4) Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
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  (5) Dispune măsuri pentru asigurarea condiţiilor de muncă, tehnice şi 
organizatorice pentru exploatare şi întreţinere, cu respectarea prevederilor tehnologice şi 
funcţionale; 
  (6) Se preocupă de îmbunătăţirea activităţilor de exploatare prin retehnologizarea 
instalaţiilor şi materialului rulant cu performanţe tehnice şi economice atinse pe plan 
internaţional;  
  (7) Să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a 
solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în 
muncă, în meserie şi specialitate; 
  (8) Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; 
  (9) Să platească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să 
reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
  (10) Să înfiinţeze REVISAL şi să opereze înregistrările prevăzute de lege. 
  (11) Să înfiinţeze, să păstreze şi să pună la dispoziţia organelor de control 
Registrul unic de control, în conformitate cu Legea nr.252/2003; 
  (12) Să asigure condiţiile pentru ridicarea nivelului de calificare profesională a 
salariaţilor prin şcoala personalului (atelier de instruire profesională) şi alte forme de 
perfecţionare; 
  (13) Aduce la cunostinţa salariaţilor obligaţiile şi răspunderile care le revin, 
asigură instruirea privind siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) şi circulaţia mijloacelor de 
transport în condiţii de regularitate; 
  (14) Stabileşte măsuri tehnico-organizatorice pentru acordarea echipamentului de 
lucru şi de protecţie, materiale igienico-sanitare, dispune verificări în scopul utilizării acestora în 
procesul muncii; 
  (15) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor şi ale 
Consiliului de Administraţie; 
  (16) Dispune măsuri concrete pentru realizarea obiectului de activitate al 
societăţii, mobilizează salariaţii pentru realizarea unor lucrări urgente sau în caz de avarii, 
evenimente sau accidente de cale ferată; 
  (17) Dispune măsuri asupra exploatării şi circulaţiei trenurilor pe magistralele de 
metrou, în condiţii de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară), regularitate şi confort, inclusiv 
asigurarea igienizării şi curăţeniei în spaţiile pentru călători şi tehnice ale metroului ; 
  (18) Dispune analize şi propuneri asupra soluţionării cererilor sau reclamaţiilor 
salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale; 
  (19) Pune la dispoziţia salariaţilor documentaţia tehnică şi tehnologică, instrucţiile 
şi reglementările de serviciu, etc.; 
  (20) Pune la dispoziţia persoanelor încadrate în muncă, potrivit specificului 
activităţii şi locului de desfăşurare a activităţii, dotările tehnice şi baza tehnico-materială de care 
unitatea dispune; 
  (21) Dispune măsuri pentru păstrarea şi gospodărirea patrimoniului societăţii; 
  (22) Dispune măsuri ferme şi clare în raporturile de serviciu, adoptând o conduită 
corectă faţă de toţi salariaţii; 
  (23) Analizează situaţiile de sesizări privind încălcarea demnităţii  unor salariaţi 
în spiritul respectării demnităţii umane şi a principiului nediscriminării; 
  (24) Dispune măsuri pentru a asigura ordinea şi curăţenia în spaţiile publice, 
inclusiv în spaţiile tehnice ale metroului; 
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  (25) Să consulte sindicatele semnatare ale C.C.M în privinţa deciziilor privind 
drepturile şi interesele salariaţilor; 
  (26) Să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile  să afecteze 
substanţial drepturile şi interesele acestora; 
  (27) Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a societăţii, 
cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze 
activitatea unităţii.  
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CAPITOLUL III 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR 

 
Art. 5 Salariaţii societăţii,  au în principal  următoarele drepturi: 

  (1) Să fie repartizaţi pe  locuri de desfăşurare a activităţii potrivit  aptitudinilor şi 
pregătirii profesionale, în funcţie de necesităţile impuse de activităţile societăţii; 
     (2) Să fie salarizaţi pentru munca depusă şi încadraţi în clase de salarizare 
corespunzător  pregătirii profesionale şi vechimii în muncă; 
     (3) Să fie promovaţi pe bază de concurs sau examen (în funcţii, grupe de funcţii, 
categorii) în raport de necesităţile societăţii, ţinându-se seama de evaluarea realizării obiectivelor 
de performanţă individuală stabilite de conducerea  societăţii; 
     (4) La concediu de odihnă, concediu de odihnă suplimentar, concediu de studii, 
concediu de formare profesională, în baza prevederilor legale şi ale C.C.M; 
    (5) La concediu fără salariu, pentru rezolvarea unor probleme personale, 
corespunzător prevederilor C.C.M şi ale Codului muncii; 
     (6) La zile libere, pentru evenimente familiale deosebite, în corelare cu 
prevederile CCM; 
     (7) Repaus  zilnic şi repaus săptămânal sau în alte zile în care nu se lucrează; 
     (8) La timp de muncă zilnic, coroborat cu programul de lucru zilnic, 
corespunzător prevederilor legale şi ale C.C.M; 
     (9) La program de lucru redus, dacă lucrează în condiţii speciale sau program 
redus de lucru ca urmare a recomandărilor medicale; 
     (10) La plata muncii suplimentare şi a lucrului sistematic peste durata normală de 
muncă, în cazul în care orele lucrate nu s-au compensat cu timp liber corespunzător, datorită 
unor motive obiective; 
     (11) La întocmirea dosarelor de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, 
pensie anticipată parţial, invaliditate conform prevederilor legale; 
     (12) La gratuităti privind dotarea cu regulamente, instrucţii, reglementări, ordine, 
care, la încetarea contractului individual de muncă,  le restituie societăţii;  
     (13) La uniforme de serviciu, conform prevederilor C.C.M; 
     (14) La sporuri la salariu, corespunzător prevederilor legislaţiei în vigoare şi 
CCM; 
     (15) Să se adreseze conducerii subunităţii şi societăţii sau organelor de jurisdicţie 
sau oricărui organ competent, în cazul în care a fost prejudiciat în drepturile sale; 
     (16) La informare şi consultare în relaţia salariat-societate; 
     (17) La condiţii corespunzătoare de muncă şi securitatea muncii, la echipament de 
lucru şi protecţie, materiale igienico-sanitare, asistenţă medicală, asigurări sociale, măsuri de 
protecţie a tinerilor şi a maternităţii la locul de muncă; 
     (18) La examinare medicală şi psihologică gratuită, atunci când pentru activitatea 
desfăşurată, legislaţia şi reglementările specifice o impun; 
     (19) La cursuri de formare profesională, organizate de către societate, cu scoatere 
sau fără scoatere din producţie, în condiţiile legii; 
     (20) La schimbarea locului de desfăşurare a activităţii la solicitarea justificată a 
salariatului, precum şi schimbarea locului de desfăşurare a activităţii, ca urmare a recomandărilor 
medicale, în limita posibilităţilor societăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale C.C.M; 
     (21) De participare la acţiuni colective; 
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     (22) La egalitate de şanse şi tratament, la demnitate în muncă; 
     (23) La SSM; 
     (24) La recompense şi premii pentru anumite situaţii deosebite, pentru prevenirea 
unui eveniment sau activitate deosebită în realizarea sarcinilor de serviciu; cuantumul se 
stabileşte de către conducerea societăţii de la caz la caz cu consultarea sindicatelor semnatare ale 
CCM; 
     (25) La  ajutoare materiale în caz de deces, accidente de muncă, boli grave 
incurabile, incapacitate temporară de muncă, conform prevederilor C.C.M şi a legislaţiei în 
vigoare,  în limita disponibilităţilor materiale ale societăţii; 
     (26) La o primă în cuantum stabilit prin prevederile C.C.M, la ieşirea la pensie; 
     (27) Să se asocieze în organizaţii sindicale sau să adere la o organizaţie sindicală; 
     (28) Dreptul la protecţie în caz de concediere colectivă; 
     (29) Dreptul la negociere colectivă şi individuală. 

Art.6 În raporturile de muncă cu angajatorul, salariaţii societăţii au următoarele 
obligaţii: 
     (1) Respectarea începerii şi terminării timpului de muncă, în raport cu programele 
de lucru ; 
     (2) Realizarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu cuprinse în fişa postului;  
     (3) Să-şi însuşească cunostinţele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi 
atribuţiilor de serviciu; să cunoască şi să respecte legile, reglementările, instrucţiile, ordinele şi 
dispoziţiile referitoare la serviciul pe care îl îndeplinesc, să se conformeze acestora, neputând  
invoca în apărarea sa necunoaşterea acestora; 

   (4) Să nu părăsească locul de desfăşurare a activităţii în timpul programului de 
lucru şi nici la terminarea acestuia, dacă nu a sosit schimbul următor, decât cu  aprobarea şefului 
ierarhic, în locurile de muncă cu activităţi de supraveghere şi control şi la cele legate de siguranţa 
circulaţiei (siguranţa feroviară); 
     (5) Să nu părăsească locul de muncă în timpul serviciului decât cu 
aprobarea şefului ierarhic sau cu respectarea prevederilor, instrucţiilor de serviciu sau altor 
reglementări în vigoare, să nu doarmă şi să nu aibă alte preocupări în timpul programului de 
lucru; 
     (6) Să utilizeze integral timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor 
ce le revin conform fişei postului; 
     (7) Să nu efectueze activităţi sau lucrări care nu au legatură cu sarcinile de 
serviciu; 
     (8) Să apere în toate împrejurările autoritatea, interesele şi patrimoniul societăţii 
luând toate măsurile pentru asigurarea transportului călătorilor în condiţii de siguranţa circulaţiei 
(siguranţa feroviară); 
     (9) Să informeze imediat conducătorul direct despre orice eveniment, 
deranjament, accidente de orice natură, care pot conduce la perturbarea activităţii societăţii sau 
pot genera prejudicii materiale sau victime omeneşti; 
     (10) Să-şi însuşească şi să respecte procesele tehnologice şi prescripţiile tehnice 
de calitate şi de managementul calităţii, instrucţiile, reglementările de serviciu, etc. 
     (11) Să aibă o atitudine demnă şi cuviincioasă în raporturile cu publicul călător, să  
satisfacă cererile acestuia în conformitate cu regulamentele şi instrucţiile de serviciu;  
     (12) Să mentină relaţii de serviciu colegiale şi civilizate în procesul muncii; 
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     (13) Să nu primească în spaţiile tehnice ale metroului persoane străine locului de 
desfaşurare a activităţii, decât în raporturile de serviciu şi în conformitate cu reglementările în 
vigoare; 
     (14) Să anunţe în termen de 24 de ore şeful ierarhic imposibilitatea prezentării la 
serviciu (concediu medical sau alte situaţii); pentru salariaţii de conducere TEM şi cei din 
activităţile de supraveghere şi control obligativitatea anunţului are termen de minim 4 ore înainte 
de începerea  programului de lucru; 
     (15) Să nu pretindă şi să nu primească foloase materiale necuvenite pentru 
exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
     (16) Să dea dovadă de  răspundere privind gospodărirea, folosirea şi integritatea 
mijloacelor de transport, a instalaţiilor, materialelor, bunurilor şi valorilor incredinţate; 
     (17) Să utilizeze în timpul lucrului uniforma de serviciu sau echipamentul de 
lucru şi protecţie corespunzător funcţiei sau meseriei şi locului de desfăşurare a activităţii; 
     (18) Să nu absenteze nemotivat de la serviciu; 
     (19) Să înştiinţeze imediat şeful ierarhic despre existenţa unor abateri, nereguli 
sau altor probleme ale activităţii; 
     (20) Să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare pentru îndeplinirea 
sarcinilor, să nu introducă si să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene la locul 
de muncă şi să nu lucreze sub influenţa acestora; 
     (21) Să respecte normele SSM, igiena muncii şi SU; 
     (22) Să îşi reînnoiască avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru 
exercitarea profesiei; 
     (23) Să se prezinte la controalele medicale periodice la Serviciul medical de 
medicina muncii autonom al societăţii şi la examinare medicală şi psihologică gratuită în cadrul 
comisiilor teritoriale de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) din policlinicile teritoriale din 
reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; 
     (24) Să se prezinte la cererea societăţii, în cel mai scurt timp  la serviciu pentru 
prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi  naturale, pentru prevenirea de accidente, 
avarii, deranjamente şi defectări ale mijloacelor de transport, instalaţii, construcţii, etc., pentru 
verificarea, cercetarea şi înlăturarea cauzelor unor evenimente, în vederea repunerii  în circulaţie 
în cel mai scurt timp a metroului; 
     (25) Să nu lase fără supraveghere în timpul programului de lucru mijloacele de 
transport, maşinile şi instalaţiile în funcţiune, să predea schimbul în condiţii de siguranţă şi să 
asigure securitatea locului de desfăşurare a activităţii în timpul şi la terminarea programului de 
lucru; 
     (26) Să nu refuze delegarea, detaşarea sau consemnarea decât din motive bine 
justificate. Consemnarea constă în obligaţia salariatului de a fi la dispoziţia societăţii în afara 
programului de lucru, în următoarele situaţii: controale permanente, evenimente sau calamităţi 
naturale, înzăpeziri, efectuarea de revizii sau reparaţii urgente, menţinerea la capacitatea de 
transport a metroului, realizarea de lucrări urgente, etc.; 
     (27) Să urmeze cursurile şi formele de pregătire şi perfecţionare a cunostinţelor 
profesionale la care societatea îi trimite; situaţiile de refuz şi absenţele de la cursuri constituie 
abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform legii; 
     (28) Să participe la analizele de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) pentru 
însuşirea cunostinţelor profesionale, a instrucţiilor şi reglementărilor etc., absenţa sau refuzul 
constituind abatere disciplinară şi sancţionată conform legii; 
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     (29) Să nu pună la dispozitie persoanelor din afara societăţii acte, documente, 
informaţii, etc. decât cu aprobarea conducerii societăţii şi să respecte secretul de serviciu; 
     (30) Să execute întocmai ordinele şi dispoziţiile superiorilor. Salariatul care 
primeşte un ordin verbal sau scris contrar legilor, regulamentelor, instrucţiilor sau altor ordine în 
vigoare,  este obligat să raporteze de îndată acest fapt, celui care a dat ordinul sau dispoziţia; 
Dacă acesta îşi menţine ordinul  sau dispoziţia dată,  salariatul respectiv, pe proprie răspundere, 
poate să nu îl (o) execute, raportând imediat acest lucru conducătorului ierarhic superior celui 
care a dat ordinul sau dispoziţia. Dacă în cazurile menţionate mai sus, salariatul nu atrage atenţia 
celui care a dat ordinul sau superiorului acestuia, rămâne răspunzător de toate consecinţele şi 
solidar cu cel care a dat ordinul. Aceste cazuri se vor analiza imediat de organul ierarhic 
competent, superior celor implicaţi, luându-se măsuri în consecinţă; 
     (31) Să respecte disciplina muncii, să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de 
muncă; 
     (32) Să participe la salvarea călătorilor şi a bunurilor materiale în caz de 
evenimente,  accidente sau calamităţi naturale; 
     (33) Categoriile de personal prevăzute în instrucţiunile specifice în vigoare să se 
prezinte  la termenele stabilite la şcoala personalului (atelier de instruire profesională), examene 
medicale şi psihologice; absenţa sau refuzul constituind abatere disciplinară;  
     (34) Să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile conducerii societăţii; 
     (35) Să respecte prevederile cuprinse în prezentul RI, CCM şi în contractul 
individual de muncă; 
     (36) Să execute orice alte obligaţii ce le revin, în temeiul actelor normative în 
vigoare, reglementărilor specifice activităţii în limita sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin. 
     (37) Maiştri au obligaţia de a conduce nemijlocit procesele de întreţinere şi 
reparaţii în concordanţă cu “Normele cadru privind rolul şi atribuţiilor maistrului în activitatea de 
revizii-reparaţii şi exploatare”, aprobate de către Consiliul de administraţie în data de 
29.08.2000. 

 Art.7 Personalul care concură la siguranţa circulaţiei (personal cu atribuţii în 
siguranţa feroviară) pe căile ferate de metrou,  pe lângă obligaţiile prevăzute la art.6, are în 
plus următoarele obligaţii specifice: 
     (1) Să fie vigilent în toate împrejurările legate de desfăşurarea activităţii de 
transport pe calea ferată a metroului şi să acţioneze pentru preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror 
fapte care ar favoriza punerea în pericol a siguranţei circulaţiei sau ar stânjeni, în orice mod, 
activitatea de transport cu metroul; 
     (2) Să respecte instrucţiile şi reglementările specifice activităţii, programul de 
circulaţie a mijloacelor de transport pe căile ferate de metrou, să nu utilizeze mijloace de 
transport cu defecţuni tehnice care pot periclita siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară); 
     (3) Să respecte programele de revizii şi reparaţii ale instalaţiilor, liniilor, tunelelor 
şi construcţiilor speciale; 
     (4) Să aplice cu stricteţe normele cu privire la exploatarea mijloacelor de 
transport, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor care le sunt încredinţate. 

 Art.8 Personalul cu funcţii de conducere, pe lângă obligaţiile prevăzute la art.6 şi 
art.7 are şi următoarele obligaţii principale: 
     (1) Să stabilească pe cale ierarhică sarcinile şi atribuţiile ce le revin colectivelor 
pe care le conduc, să coordoneze şi să asigure respectarea disciplinei muncii, elaborând măsuri 
tehnico-organizatorice şi economice pentru asigurarea activităţii metroului; 

UZ IN
TERN



 

 

Pag 11 / 69 

     (2) Să aducă la cunostinţă personalului din subordine, obligaţiile şi răspunderile 
care le revin, să organizeze instruirea şi să verifice însuşirea instrucţiilor, reglementărilor, 
ordinelor, prevederilor CCM, etc., a actelor normative în vigoare, etc., a prevederilor privind 
siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) şi securitatea mijloacelor de transport, instalaţiilor, 
liniilor, construcţiilor, etc.. Conducătorii locurilor de muncă şi cei care au sarcini de instruire şi 
control răspund disciplinar în cazul în care salariaţii din subordine săvârşesc abateri ce sunt 
datorate lipsei de instruire; 
     (3) Să întocmească fişele de post ale personalului din subordine cu precizarea 
tuturor reglementărilor, instrucţiilor normativelor specifice funcţiei sau meseriei; 
     (4) Să dea dispoziţii clare şi precise salariaţilor din subordine, în limitele 
competenţelor şi în corelare cu prevederile instrucţionale, reglementările, actele normative în 
vigoare,etc., pentru executarea lor întocmai şi la timp; 
     (5) Să organizeze şi să ia măsuri pentru respectarea de către salariaţii din 
subordine a normelor SSM, precum şi pentru utilizarea obligatorie în procesul muncii, a 
echipamentului de lucru, echipamentului de protecţie şi a uniformei de serviciu, la locurile de 
muncă unde acestea se impun; 
     (6) Să cunoască gradul de pregătire profesională şi comportare a personalului din 
subordine şi îndeosebi, a celor care ocupă funcţii care concură la siguranţa circulaţiei (siguranţa 
feroviară); 
     (7) Să organizeze, să asigure şi să verifice funcţionarea serviciului pe schimburi, 
ture, turnus; 
     (8) Să se preocupe pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de curăţenie la 
locurile de desfăşurare a activităţii, igienizarea şi dotarea corespunzătoare a grupurilor sanitare; 
     (9) Să organizeze şi să verifice respectarea normelor SU, precum şi dotarea 
locurilor de muncă cu mijloace de stingere a incendiilor pentru intervenţie operativă; 
    (10) Să organizeze verificarea periodică a cunostinţelor profesionale pentru 
salariaţii din subordine conform reglementărilor legale în vigoare ; 
     (11) Să facă evaluarea anuală a performanţelor pentru personalul din subordine; 
     (12) Să urmăreasca efectuarea de către toti salariaţii din subordine şi în special cei 
care concură la siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară), a controalelor medicale şi psihologice, 
conform reglementărilor în vigoare; 
  (13) Să aducă la cunoştinţă salariaţilor din subordine conţinutul R.I. sub 
semnătură. 
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CAPITOLUL IV 

ORGANIZAREA MUNCII 
   
 Art.9 Organizarea şi coordonarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii se 
realizează cu stabilirea structurii organizatorice la nivel de societate şi subunităti, cu repartizarea 
salariaţilor pe locuri de desfăşurare a activităţii, precizarea activităţilor şi responsabilităţilor 
acestora, în concordanţă cu obiectul de activitate pe care îl desfăşoară, în baza fişelor de post şi a 
reglementărilor tehnice, tehnologice, instrucţii, dispoziţii, etc.  

 Art.10 Salariaţii cu funcţii de conducere şi execuţie din cadrul subunităţilor şi 
compartimentelor funcţionale, care răspund de conducerea şi realizarea proceselor de exploatare, 
revizii-reparatii, de traficul de călători şi alte activităţi care concură la desfăşurarea transportului 
de călători pe căile ferate de metrou, sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru a se asigura: 
  (1) dotarea locurilor de muncă cu tehnologii, instrucţii, reglementări specifice 
activităţii, 

  (2) efectuarea instructajelor periodice, şcoala  personalului şi analiza siguranţei 
circulaţiei, 
  (3) efectuarea activităţilor de întreţinere, revizii-reparaţii, exploatare, comercial, 
etc.                                                                               
  (4) baza  tehnico-materială,  echipamente de lucru şi  protectţe, dotările privind 
SU. 

  (5) respectarea tehnologiilor, instrucţiilor, reglementărilor, actelor normative şi 
legislative specifice domeniilor de activitate.  

 Art.11 Organizarea locurilor de muncă se realizează în funcţie de specificul şi 
caracteristicile activităţii desfăşurate pentru asigurarea interdependenţei acestora, în scopul 
asigurării funcţionalităţii şi continuităţii transportului de călători. 

 Art.12 Salariaţii care lucrează la instalaţii, utilaje, mijloace de transport, în activităţile de 
exploatare şi revizii-reparatii, etc., răspund de respectarea reglementărilor specifice de 
desfăşurare a proceselor de exploatare, revizii-reparaţii sau altor activităţi care concură la 
realizarea obiectului de activitate a societăţii, de asigurarea curăţeniei, ordinii şi disciplinei la 
locurile de muncă, de preîntâmpinarea unor situaţii care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea 
salariaţior, publicului călător, ori funcţionalitatea instalaţiilor, mijloacelor de transport sau 
construcţiilor metroului. 

 Art.13 La terminarea programului de lucru, încetarea activităţii personalului se face în 
funcţie de programul de lucru şi organizarea locului de desfăşurare a activităţii, iar la locurile de 
muncă în care este obligatorie predarea/preluarea serviciului prin consemnare în proces verbal 
sau alt înscris, salariatul va înceta activitatea, numai după preluarea serviciului de către salariatul 
din schimbul sau tura următoare. 

Timpul de muncă, timpul de odihnă şi controlul activităţii 

A) Timpul de muncă 

 Art.14 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă de timp în care salariatul prestează 
munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineste sarcinile şi atribuţiile sale, conform 
prevederilor contractului individual de muncă, C.C.M şi/sau ale legislaţiei în vigoare. 
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Art. 15 Timpul de muncă se poate compune din: 
  - timpul de muncă zilnic, cu încadrarea în programul de lucru zilnic; 
  - timpul prestat peste timpul de muncă zilnic sau programul de lucru zilnic, cu 
depăşirea duratei normale a timpului de muncă săptămânal. 
 Art. 16 (1) Durata normală a timpului de muncă se realizează în săptămâna de lucru de 5 
zile (luni-vineri), care reprezintă 40 ore/săptămână, respectiv 8 ore/zi. 
   (2) Timpul de muncă zilnic şi programul de lucru zilnic sunt stabilite în funcţie 
de activitate şi locul de desfăşurare a activităţii, corespunzător prevederilor C.C.M. 
 Art.17 (1) În condiţiile desfăşurării activităţii în subteran, timpul de muncă zilnic este 
sub 8 ore, ca urmare durata normală a timpului de muncă săptămânal este sub 40 ore/săptămână. 
  (2) Personalul de conducere TEM (mecanici şi mecanici ajutori), îşi desfăşoară 
activitatea în program de lucru inegal (turnus) stabilit în  funcţie de variantele de mers de tren şi 
a programării traseelor, trenurilor  în exploatare, trenurilor de rezervă şi în corelare cu numărul 
de personal existent. 
        (3) Durata normală a timpului de muncă zilnic este aceea prevazută în programele 
de lucru; salariatul va fi încadrat în norma de muncă lunară, aferentă timpului de muncă zilnic. 
                  (4) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore/zi este urmată de un timp de 
repaus de 24 de ore. 

 Art.18 Programul individual de muncă poate fi decalat cu acordul conducerii societăţii la 
solicitarea motivată a salariatului, în care salariatul îşi alege ora de sosire şi plecare, cu 
respectarea timpului de muncă zilnic. 

Art.19 Munca prestată între orele 22.00 – 6.00 este considerată muncă de noapte şi se 
plăteşte conform prevederilor legale în vigoare. 
  
A.1)  Munca în schimburi, tură şi turnus 

 Art.20 (1) Datorită specificului activităţii, pentru asigurarea desfăşurării continue a 
transportului de călători, întreţinerii şi exploatarii liniilor, tunelelor, construcţiilor speciale, 
instalaţiilor, materialului rulant, etc., în condiţii de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară), 
activitatea personalului  se desfăşoară în tură, schimburi, turnus sau program de zi. 
  (2) Munca în tură sau schimburi implică un serviciu succesiv şi alternativ, pentru 
satisfacerea cerinţelor de funcţionare ale metroului, astfel încât să se ţină seama prin programele 
de lucru de asigurarea timpului liber pentru odihnă şi repaus corespunzător. 
  (3) Activitatea de exploatare şi circulaţia trenurilor implică munca în turnus, care 
impune organizarea timpului de muncă în schimburi inegale, în baza mersului de tren.                          

 Art.21 (1) Munca în schimburi, în tură şi turnus se desfăşoară în baza programelor de 
lucru pentru asigurarea cu personal a activităţilor, proceselor de exploatare şi revizii-reparaţii, 
inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi alte zile libere  în care nu se lucrează. 
  (2) Programele de lucru se întocmesc la sfârşitul lunii anterioare celei curente, 
salariaţii prezentându-se la locurile de desfăşurare a activităţii în funcţie de programul stabilit.  

(3) Orice modificare survenită în programul de lucru va avea la bază un act, 
cerere, referat, certificat de concediu medical, etc. care să ateste corelarea timpului de muncă, de 
repaus, etc. cu programul iniţial al salariatului, în scopul asigurării continuităţii proceselor de 
muncă. Acestea vor fi anexate la programul de lucru întocmit iniţial. 
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(4) Conducerea societăţii îşi rezervă dreptul, respectând limitele impuse de 
legislaţie  să modifice programul de lucru, în funcţie de necesităţile activităţii, cu consultarea 
sindicatului.   

Art.22 Toţi salariaţii vor fi evidenţiaţi în programele de lucru, indiferent dacă sunt în 
concediu de odihnă întreaga lună sau în alte forme ale suspendării contractului îndividual de 
muncă. 
A.2) Munca suplimentară  (ore suplimentare) 

Art.23 (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, 
reglementat în C.C.M este considerată muncă suplimentară.  

(2) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 
de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 
  (3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în 
termenul prevăzut la alin.(2), munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui  
spor la salariu corespunzător duratei  acesteia, conform prevederilor C.C.M. 
  (4) Munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi alte sărbători 
legale în  care nu se lucrează, prevăzute în C.C.M, de către salariaţii care îşi desfăşoară 
activitatea continu în baza programelor de lucru nu este considerată muncă suplimentară. 

Art.24 Cazurile în care se prestează munca suplimentară: 
  - preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale; 
  - preîntâmpinarea şi înlăturarea situaţiilor care periclitează sănătatea sau viaţa 
călătorilor şi a salariaţilor; 
  - înlăturarea unor situaţii neprevăzute care afectează funcţionarea metroului: 
alimentarea cu apă, energie electrică, intervenţii urgente la instalaţii; linii-tunele, în cazuri de 
avarii, etc; 
  - deraieri sau alte evenimente în circulaţie a trenurilor, vagoanelor şi 
locomotivelor; 
  - degradarea sau distrugerea de materiale şi produse; 
  -  asigurarea cu personal a posturilor fixe; 
  - asigurarea circulaţiei trenurilor cu personal de conducere, corespunzător 
mersurilor de tren. 

Art.25 (1)  Chemarea salariaţilor din timpul liber, repaus săptămânal, zile de sărbători 
legale sau alte zile în care nu se lucrează, pentru prestarea muncii se va face la propunerea 
subunităţilor, cu avizul serviciului în subordinea căruia se află subunitatea şi aprobarea 
directorului de specialitate, corespunzător structurii organizatorice a societăţii. 
   (2)  Ca o situaţie de excepţie pentru asigurarea continuităţii circulaţiei TEM, 
salariaţii care lucrează în turnus vor putea fi chemaţi la lucru numai cu aprobarea conducerii 
depoului, în baza programului de turnus.            

 Art.26  Personalul de conducere şi execuţie din aparatul central al  societăţii şi subunităţi 
va putea presta serviciul peste durata timpului de muncă săptămânal, în zilele de sâmbătă, 
duminică, zilele de sărbători legale şi alte zile în care nu se lucrează, cu avizul şefilor ierarhici 
superiori şi aprobarea conducerii societăţii în cazul personalului de execuţie. Timpul lucrat se 
recuperează în următoarele 60 de zile calendaristice, cu timp liber corespunzător. De la această 
prevedere fac excepţie salariaţii care, prin natura sarcinilor de serviciu, îşi desfăşoară activitatea 
continuu în baza programului de lucru. 
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 Art.27 Notele sau referatele pentru chemarea la lucru peste timpul de muncă zilnic sau  
programul de lucru zilnic sau pentru zilele de sâmbătă, duminică, zilele de sărbători legale şi alte 
zile în care nu se lucrează, vor cuprinde lucrările concrete ce trebuie efectuate. 

 Art.28 Salariaţii care sunt chemaţi la lucru în afara programului de lucru vor semna, în 
mod obligatoriu, în condica de prezenţă, iar conducătorul locului de desfăşurare a activităţii va 
nota în dreptul salariatului timpul efectiv lucrat. Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea 
în turnus,  acest timp se evidenţiază prin foile de parcurs. 

 Art.29 Condiţiile în care se prestează munca peste durata timpului de muncă zilnic sau 
lunar: 
  (1) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată numai dacă 
efectuarea muncii suplimentare a fost dispusă de către şeful ierarhic, cu avizul serviciului de 
specialitate şi aprobarea directorului de specialitate. 
  (2) La efectuarea controalelor de noapte, ca urmare a necesităţii verificării 
diferitelor activităţi, continuităţii proceselor de exploatare şi revizii-reparaţii, în situaţia 
prestaţiilor peste durata normală a timpului de muncă zilnic, săptămânal  sau lunar, timpul lucrat 
suplimentar se compensează cu timp liber corespunzător în  următoarele 60 de zile, de la 
efectuarea acestuia,  în cazul în care aceste ore nu se includ în timpul  de muncă lunar. 
  (3)  Munca suplimentară rezultată ca urmare a depăşirii programului de muncă 
zilnic, săptămânal sau lunar, va fi justificată de către subunităţi prin referate, cu concretizarea 
prestaţiilor efectuate. Referatele vor fi supuse spre avizare serviciului de specialitate care are în 
subordine/coordonare subunitatea respectivă şi aprobate de către directorul de resort, 
corespunzător structurii organizatorice a societăţii. Serviciile din cadrul aparatului central al 
societăţii vor proceda identic, referatele fiind avizate de către directorul de specialitate şi 
aprobate de către directorul general. 
  (4) Apariţia prestaţiilor suplimentare, pentru activităţile care se desfăşoară în ture 
şi turnus este posibilă după încheierea timpului de muncă lunar, care conduce la efectuarea de 
muncă suplimentară. 
  (5) Din situaţiile de concedii de odihnă şi cazurile de suspendare a contractului 
individual de muncă sau timp liber în programul de lucru (se are în vedere şi situaţia “inapt”), nu 
poate să apară muncă suplimentară, acesta fiind un timp în care nu s-a prestat munca. 

A. 3) Programele de lucru 

Art.30 Organizarea programului de lucru are ca scop asigurarea activităţilor pe care le 
desfăşoară societatea în toate ramurile, având ca finalitate transportul călătorilor cu metroul, în 
condiţii de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară), cu respectarea timpului de muncă zilnic şi 
programului de muncă zilnic prevazute în contractul colectiv de muncă. 
  a) program de muncă zilnic - activitatea se realizează numai într-un singur schimb 
în săptămâna de lucru de 5 zile. 
Timpul de muncă lunar (ore) = timpul de muncă zilnic (ore) x nr.zile lucrătoare/lună  
Timpul de muncă zilnic este egal cu programul de lucru zilnic, cu încadrarea în timpul de muncă 
lunar. 

 
  b) program de muncă în două schimburi pe zi - activitatea se realizează în două 
schimburi pe zi, pe un interval de 16 ore/zi, în săptămâna de lucru de 5 zile. 
Timpul  de muncă lunar (ore) = timpul de muncă zilnic (ore) x nr.zile lucrătoare/lună 
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Programul de muncă în două schimburi pe zi impune rotaţia formaţiilor de lucru pe 
schimb la începutul fiecărei zi de luni a săptămânii următoare. 
 Timpul de muncă zilnic este egal cu programul de lucru zilnic, cu încadrarea în timpul  
de muncă lunar. 
  c) program de muncă în două schimburi pe zi cu activitate continuă, inclusiv în 
zilele de sâmbătă, duminică, zilele de sărbători legale şi alte zile în care nu se lucrează, 
corespunzător legii şi contractului colectiv de muncă - activitatea se realizează continuu, în două 
schimburi pe zi, pe interval de 16 ore/zi. 
Timpul de muncă lunar (ore) = timpul de muncă zilnic (ore) x nr.zile lucrătoare/lună 
 Timpul de muncă zilnic este egal sau diferit de programul de lucru zilnic, cu încadrarea 
în timpul  de muncă lunar.  
 Stabilirea salariaţilor pe puncte de lucru şi rotaţia acestora se face prin programele de 
lucru. 
  d) program de muncă în trei schimburi pe zi - activitatea se realizează în trei 
schimburi, pe un interval de timp de 24 ore/zi, în săptămâna de lucru de 5 zile. 
Timpul de muncă lunar (ore) = timpul de muncă zilnic (ore) x nr.zile lucrătoare/lună 

Rotaţia formaţiilor de lucru pe schimburi se va face la începutul fiecărei zi de luni a 
săptămânii urmatoare. 

Timpul de muncă zilnic este egal cu programul de lucru zilnic cu încadrarea în timpul de 
lucru lunar.     
  e) program de muncă în ture - activitatea implică un serviciu succesiv şi alternativ 
(cu activitate continuă în zilele de sâmbătă, duminică, zilele de sărbători legale şi alte zile în care 
nu se lucrează, corespunzător legii şi contractului colectiv de muncă în vigoare). 
Timpul de muncă lunar (ore) = timpul de muncă zilnic (ore) x nr.zile lucrătoare/lună 
  nr.ture/lună = timp de muncă lunar (ore) 
                                             program de lucru (ore) 
Timpul de muncă zilnic este egal sau diferit de programul de lucru zilnic, cu încadrarea în timpul 
de muncă lunar. 
  f) program de muncă în turnus - schimburile sunt inegale şi se stabilesc în baza 
variantelor de mers de tren, prin programul de turnus, cu încadrarea în timpul de muncă lunar. 
  g) program de exploatare - activitatea se desfăşoară inegal pe parcursul a 24 ore, 
cu condiţia ca timpul lucrat sa însumeze timpul zilnic de muncă. 

 Art. 31 Norma de lucru lunară se compune din: 
  a) timpul efectiv lucrat (zilnic sau stabilit prin programul de lucru); 
  b) alt timp efectiv lucrat (comenzi sau chemări la lucru în afara programului de 
lucru, în cadrul timpului de muncă săptămânal); 
  c) timpul corespunzător CO şi cazurilor de suspendare a contractului individual de 
muncă, conform legii (CM, CFS, etc) 
a + b + c = timpul de muncă lunar (corespunzător timpului de muncă zilnic sau a programului de 
lucru zilnic). 

 Art.32 (1) Programele de lucru lunare pentru formaţiile de lucru, posturi fixe, exploatare, 
turnus, etc., vor fi întocmite la nivelul subunităţii, acestea fiind semnate de salariaţii care le-au 
elaborat şi aprobate de către şefii de subunităţi  sau adjuncţii acestora.  

(2) Salariaţii care au întocmit programele de lucru şi conducătorii de subunităţi 
care le-au aprobat poartă responsabilitatea corectitudinii acestora şi încadrării salariaţilor în 
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timpul  de muncă lunar, a respectării prevederilor legale privind acordarea timpului de odihnă, 
repausului săptămânal,  zilelor de sărbători legale şi altor zile în care nu se lucrează. 

Art.33 Serviciile de specialitate care au în subordine/coordonare subunităţi, au obligaţia 
de a verifica lunar, prin sondaj, programele de lucru şi de a dispune măsuri pentru respectarea 
prevederilor legale şi a celor  prevăzute în C.C.M privind timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

Art.34 Programul iniţial de lucru,  se va întocmi pentru fiecare salariat în parte, fără a se 
prevede timp de muncă suplimentar, salariatul fiind încadrat în timpul de muncă săptămânal şi 
lunar, cu excepţia programului de lucru inegal (activitatea de turnus) din care pot să apară 
fracţiuni de timp de muncă zilnică.   

 Art.35 Se va evita apariţia suprapunerilor de personal la schimbarea  turelor sau 
schimburilor, cu excepţia situaţiilor de predare-primire a activităţii, care poate fi între 10-30 
minute. 

Art.36 Programele de lucru se întocmesc lunar şi nominal cu toţi salariaţii (se evidenţiază 
inclusiv salariaţii aflaţi în concediu de odihnă, concediu fără salariu, concediu medical, concediu 
îngrijire copil, etc.) pe formaţii de lucru, posturi fixe, turnus, etc., cu calculul timpului  de muncă 
lunar pentru fiecare salariat. 

 Art.37 Modificările survenite în programul de lucru iniţial vor fi notate şi evidenţiate 
pentru fiecare salariat în parte.  

 Art.38 Orele prestate pentru efectuarea controalelor programate în timpul nopţii se includ 
în durata normală a timpului de muncă săptămânal. 

 Art.39 În situatia în care se dispun verificări şi controale după programul de lucru, timpul 
de muncă poate fi fracţionat, cu condiţia asigurării timpului de muncă zilnic şi încadrarea în 
timpul de muncă săptămânal. 
 Art.40 Pentru salariaţii care, prin recomandări medicale, lucrează jumătate din timpul de 
muncă zilnic sau programul de lucru zilnic, durata timpului de muncă va fi jumătate din timpul 
de muncă zilnic sau a programului de lucru zilnic. 
 Art.41 Serviciul în zilele de sâmbătă, duminică, zile de sărbători legale şi alte zile libere  
în care nu se lucrează, se realizează în urmatoarele condiţii: 
  (1) salariaţii care îşi desfăşoară activitatea continuu,  vor fi prezenţi la serviciu 
numai în baza programelor de lucru; 
  (2)  nu se vor utiliza, prin programele de lucru, dubluri de personal pe post fix; 

(3) programele de lucru ale salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea continuu,  
vor fi astfel întocmite încât să nu se depăşească durata timpului de muncă săptămânal. 

A.4) Evidenţierea timpului de muncă 

 Art.42 Prezenţa la lucru trebuie sa corespundă cu programul de lucru iniţial sau 
modificat din motive obiective în cursul lunii. 

Art.43 (1) Prezenţa la serviciu a salariatului se consemnează prin semnarea condicii de 
prezenţă, corespunzător timpului de muncă zilnic sau programului de lucru, la începerea şi 
încheierea activităţii. 
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 (2) Salariaţii au obligaţia de a semna condica de prezenţă, care atestă prezenţa la 
serviciu a acestora, la intrarea în serviciu şi la terminarea activităţii. 

             (3) Pentru personalul de conducere material rulant (TEM, LDH, drezine, vagoneţi 
motor)  prezenţa la serviciu este confirmată prin foaia de parcurs. 

 Art.44 (1) Întregul personal salariat va fi nominalizat în condicile de prezenţă 
corespunzător locurilor de desfăşurare a activităţii; condica de prezenţă nu va prezenta corecturi 
sau ştersături şi va fi semnată numai de către salariatul care este titularul rubricii respective. 
Condica de prezenţă va fi vizată zilnic şi se pastrează de către conducătorul ierarhic superior. 
      (2) În condicile de prezenţă se vor face notările corespunzătoare referitoare la 
concedii de odihnă şi cazurile de suspendare a contractului individual de muncă,  în situaţiile în 
care salariatul nu este prezent la lucru din anumite motive. 

 Art.45 În situaţia mişcărilor de personal, orice modificare sau corectare a condicii de 
prezenţă privind personalul înscris urmare a unor plecări sau sosiri, se va face numai în baza  
deciziei conducerii societăţii sau subunităţii în interiorul acesteia. 

 Art.46  (1) Schimbarea locului de desfăşurare a activităţii salariaţilor de la o formaţie de 
lucru la alta sau de la o activitate la alta, se va face de regulă numai cu data de întâi a lunii 
următoare, pentru a nu influenţa norma de muncă lunară, cu excepţia  retrogradărilor  şi a 
recomandărilor medicale. 
    (2) În aceste cazuri, timpul  de muncă lunar va fi compus din timpul lucrat la 
formaţia anterioară şi timpul lucrat la formaţia la care este repartizat salariatul, corespunzător 
timpului de muncă zilnic sau celui  stabilit prin programul de lucru. 

Art.47 În foaia colectivă de prezenţă se va înscrie pentru fiecare salariat în parte timpul 
lucrat şi nelucrat, cu totalizarea acestui timp corespunzător rubricilor înscrise, în concordanţă cu 
condica de prezenţă sau foaia de parcurs. 

 Art.48  (1) Foile colective de prezenţă nu vor prezenta corecturi sau ştersături. Acestea se 
vor semna de întocmitor, conducătorul direct şi conducerea subunităţii, iar pentru aparatul 
central de către conducătorul compartimentului funcţional.  
   (2) Foile colective de prezenţă se întocmesc bilunar (avans şi lichidare) în două 
exemplare, din care un exemplar rămâne la întocmitor şi un exemplar se transmite 
compartimentului fînanciar. 

B) Timpul de odihnă 

B.1 Repausuri periodice 

 Art.49 Orice activitate socială care are legatură cu munca este urmată de refacerea 
capacităţii fizice şi intelectuale, ceea ce presupune repausuri periodice (timp de odihnă). Formele 
repausului periodic, altele decât concediul de odihnă sunt: 
  - pauza de masă şi repausul zilnic; 
  - repausul săptămânal; 

B.1.1. Pauza de masă şi repausul zilnic 

 Art.50  (1) Ca regulă generală, în cursul programului de lucru se poate acorda o pauză de 
masă, care nu se include  în durata timpului de muncă. 
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  (2) Pauza de masă se acordă numai în cazurile în care durata timpului de muncă 
zilnic este mai mare de 6 ore. 
  (3) Locul de desfăşurare a activităţii şi timpul de acordare a pauzei de masă se 
stabilesc prin decizia directorului general. 

 Art.51 (1) Pauza de masă are ca efect decalarea în mod corespunzător a programului de 
lucru, astfel că între începutul şi sfârşitul programului de lucru, durata zilnică de muncă creşte cu 
timpul aferent pauzei de masă, dar numai în situatia în care este mai mare de 15 minute. 

(2) Pauza de masă care are o durată mai mică de 15 minute se include în 
programul de lucru. 

 Art.52  Acordarea pauzei de masă este condiţionată de  posibilităţile întreruperii 
programului de lucru. 

 Art.53 Pauza de masă mai mare de 15 minute nu se plăteşte. 

 Art.54 Între sfârşitul programului de lucru dintr-o zi şi începutul programului de lucru 
din ziua următoare trebuie să existe un interval de cel puţin 12 ore consecutive. De la această 
regulă se prevede o excepţie, atunci când se lucrează în schimburi, ture şi turnus, numai la 
schimbarea acestora, intervalul poate să fie mai mic, dar nu sub 8 ore. 

 Art.55 Repausul periodic între sfârşitul unei zile de muncă şi începutul unei alte zile de 
muncă se stabileşte prin programul de lucru. 

B.1.2. Repausul săptămânal 

Art.56 (1)  Salariaţii au dreptul, de regulă, la două zile de repaus săptămânal, în zilele de 
sâmbătă şi duminică. 
  (2) Salariaţii cu program de lucru în zilele de luni-vineri au repausul săptămânal 
în zilele de sâmbătă şi duminică; 
             (3) Pentru salariaţii cu activitate continuă (schimb, tură, turnus), precum şi cei cu 
program zilnic continuu, zilele de repaus săptămânal vor fi acordate şi în alte zile ale saptămânii, 
prin programul de lucru 

 Art.57 Zilele de repaus săptămânal pentru schimb tură, turnus şi program zilnic continuu 
în cursul săptămânii se  acordă prin programul de lucru astfel: 
  - câte două zile dispersate în cursul aceleiaşi săptămâni; 
  - câte două zile alăturate (consecutive) în cursul aceleiaşi săptămâni. 

 Art.58 Salariaţilor care au program de lucru continuu, cel puţin o dată pe parcursul a 
două luni li se va asigura prin program repausul săptămânal în zilele de sâmbătă şi duminică.  

 Art.59  (1) În situaţii de excepţie, datorită unor lucrări de urgenţă sau realizării unor 
activităţi impuse de anumite situaţii urgente, zilele de repaus săptămânal se pot acorda cumulat 
prin programul de lucru pentru o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile 
calendaristice,  cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului. 
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B.1.2.1. Compensarea prin timp liber corespunzător a muncii prestate în repausul 
săptămânal 

 Art.60 De regulă, personalul de conducere şi execuţie nu prestează muncă în zilele de 
repaus săptămânal, sărbători legale sau alte zile libere în care nu se lucrează, cu excepţia 
salariaţilor care au activitate continuă. 

 Art.61 (1) Salariaţii cu funcţii de conducere pot presta activitate (verificări şi controale 
ale activităţii din ramura pe care o coordonează) în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale 
sau alte zile libere în care nu se lucrează. 

             (2) Timpul efectiv lucrat care nu se încadrează în timpul de muncă săptămânal 
şi/sau lunar se compensează cu timp liber corespunzător în cursul lunii de referinţă sau în 
următoarele 60 de zile calendaristice. 

Art.62 Salariaţilor cu funcţii de execuţie care, din anumite motive, bine justificate, sunt 
chemaţi la lucru în zilele de repaus săptămânal,  li se va acorda compensare cu timp liber 
corespunzător, în limita timpului efectiv lucrat, în cursul lunii de referinţă sau în următoarele 60 
de zile calendaristice.  

 Art.63 Numai în cazuri deosebite, dacă munca prestată de salariat nu a putut fi 
compensată, orele respective vor fi considerate muncă suplimentară. 

 

B.1.3. Sărbătorile legale şi alte zile în care nu se lucrează 

 Art.64 (1) Zilele  de sărbători legale şi alte zile libere în care nu se lucrează sunt stabilite 
în conditiile legii şi ale CCM : 
  - 1 ianuarie; 
  - 2 ianuarie ; 
  - a 2-a zi de Paşti; 
  - a -3-a zi de Paşti; 
  - 1 Mai; 
  - a- 2-a zi de Rusalii; 
  - 15 august – (Adormirea Maicii Domnului); 
  - a-3-a zi de vineri a lunii noiembrie (ziua lucrătorului la metrou- 19 noiembrie); 
  - 1 Decembrie (Ziua naţională); 
  - 25 decembrie; 
  - 26 decembrie. 
  - 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel 
de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 
  - alte zile prevăzute de lege 
   (2) De asemenea, salariaţii au dreptul la zile libere plătite cu salariul de bază 
zilnic, din cadrul normei de lucru lunare, în cazul unor evenimente familiale deosebite, după cum 
urmează: 
  - Căsătoria salariatului       5 zile 
  - Căsătoria fiecărui copil al salariatului      3 zile 
  - Naşterea sau adopţia unui copil                  3 zile 
  - Mutarea dintr-o localitate în alta, în interesul societăţii              5 zile 
  - Decesul soţului, soţiei, copiilor, părinţilor                 5 zile 
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  - Decesul fraţilor, surorilor, bunicilor, socrilor     3 zile 
  - Donarea de sânge        conform legii.     

Art.65 Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu se 
includ în durata concediului de odihnă. 

Art.66 Acordarea zilelor libere menţionate la art.64 se face de către angajator. 

Art.67 Specificul activităţii metroului impune exploatarea acestuia în regim continuu şi 
în zilele de sărbători legale şi alte zile libere în care nu se lucrează. Salariaţilor care, prin 
programele de lucru sunt desemnaţi să lucreze în aceste zile, li se vor acorda în compensare alt  
timp liber în cursul lunii de referinţă  sau în următoarele 30 de zile. 

 Art.68 În aceste zile, conducerea subunităţii, prin programele de lucru, va limita la 
strictul necesar numărul de salariaţi a căror prezenţă este absolut obligatorie la serviciu. 

Art.69 În cazul în care din motive justificate,  nu se acordă zile libere, salariaţii 
beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbători legale şi alte zile libere în care nu se 
lucrează de un spor de 100% din salariul de bază, corespunzător timpului de muncă prestat.  

B.2. Concediile 

B.2.1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor 

Art.70 (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor şi 
nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 
  (2) Salariaţii beneficiază şi de concediu de odihnă suplimentar, conform legii, 
numărul de zile fiind stabilit prin C.C.M. 

 Art.71 (1) Dreptul la concediul de odihnă anual se dobândeşte o dată cu încadrarea în 
muncă, este plătit şi garantat salariaţilor, în condiţiile C.C.M. 

(2) Termenul de concediu determină orice perioadă de timp în care salariaţii nu au 
obligaţia, potrivit legii, de a presta munca. 

B.2.1.1. Condiţiile de dobândire şi acordare 

 Art.72 Pentru munca prestată, salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic, la un 
concediu de odihnă şi concediu de odihnă suplimentar în condiţiile prevăzute de contractul 
colectiv de muncă aplicabil (generic în text se va utiliza termenul de concediu de odihnă). 
Concediul de odihnă şi concediul de odihnă suplimentar se efectuează integral până la sfârşitul 
anului. 

 Art.73 În mod excepţional, în cazul în care nu şi-au efectuat integral concediul de odihnă 
din motive obiective în anul în curs, salariaţii pot să îşi efectueze concediul de odihnă până la 
sfârşitul anului următor. 

 Art.74 Concediul de odihnă se poate acorda şi fracţionat, la cererea salariatului, în 
condiţiile C.C.M. sau ale legii. 

 Art.75 Concediul de odihnă se poate acorda în avans, deci cu anticipaţie, oricând, în 
cursul anului calendaristic. 
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 Art.76 (1) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul 
individual de muncă, cu respectarea legii şi a C.C.M şi se acordă proporţional cu activitatea 
prestată într-un an calendaristic. 

(2) Concediul de odihnă suplimentar se acordă conform legii şi C.C.M; 
  (3) Concediul de odihnă se acordă în baza programării anuale şi a programului de 
lucru sau la cererea salariatului, în zilele lucrătoare ale fiecărei luni calendaristice şi va fi egal cu 
durata timpului de muncă zilnic (pentru întreaga lună) sau a programului de lucru (pentru fracţii 
de lună).  

 Art.77 Zilele de concediu de odihnă efectuate necuvenit vor fi tratate ca zile de concediu 
fără salariu, procedându-se la recalcularea indemnizaţiei de concediu de odihnă pentru zile 
necuvenite. 

 Art.78 Salariatul care îndeplineşte prin cumul şi o altă funcţie sau exercită o funcţie 
suplimentară, are dreptul la concediu de odihnă şi concediu de odihnă suplimentar numai de la 
funcţia de bază. 

 Art.79  (1) Salariaţii încadraţi pe perioadă determinată au dreptul la concediu de odihnă 
şi concediu de odihnă suplimentar, proporţional cu timpul efectiv lucrat, corespunzător activităţii 
desfăşurate pe perioada încheierii contractului individual de muncă.                                                                   

 Art.80 Pentru salariaţii care se încadrează în muncă în timpul anului, durata concediului 
de odihnă se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare până la sfârşitul anului 
calendaristic. 

 Art.81 (1) Dacă pe perioada efectuării concediului de odihnă intervin anumite situaţii, 
cum ar fi :  

- incapacitate temporară de muncă; 
- salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice ; 
- salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare,      
perfecţionare sau specializare ; 

-  salariatul este rechemat la serviciu, 
concediul de odihna se întrerupe, iar restul zilelor de concediu se va efectua după ce au încetat 
situatiile respective. 

(2) Rechemarea din concediu - care poate constitui una din cauzele întreruperii 
concediului de odihnă - este restrictivă, ea trebuie să se facă numai prin dispoziţia scrisă şi 
motivată  a conducerii subunităţii sau a conducerii societăţii pentru aparatul central. 

 Art.82 Salariaţii care sunt încadraţi cu fracţiune de normă au dreptul la concediu de 
odihnă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

B.2.1.2.  Programarea concediului de odihnă 

 Art.83 (1) Programarea concediului de odihnă se va face la sfârşitul anului calendaristic 
pentru anul următor, în raport cu interesele societăţii, ţinându-se cont şi de interesele angajaţilor. 
  (2) Programarea fracţionată a concediului de odihnă se face în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii. 

Art.84 Solicitarea concediului de odihnă se face de către salariat în scris, iar efectuarea 
zilelor de concediu de odihnă se realizează după aprobarea cererilor de către şeful subunităţii sau 
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a şefului de compartiment funcţional, pentru aparatul central, sau înlocuitorii acestora, pentru 
situaţiile în care şefii de subunităţi sau compartimente funcţionale sunt indisponibili. 

B.2.1.3. Posibilitatea întregirii fracţiunilor de zi ale concediului de odihnă 

 Art.85 (1) Este posibil uneori, ca în final, durata totală a concediului să fie exprimată 
printr-un număr de zile întregi, plus o fracţiune de zi. 

(2) În această situaţie, se vor avea în vedere numai fracţiunile de jumătate de zi 
(corespunzător programului de lucru sau timpului de muncă zilnic) sau mai mari, care se 
vor socoti pe zile întregi, neglijându-se fracţiunile mai mici de jumătate de zi. 

  (3) Se efectuează o singură întregire şi nu atâtea întregiri câte categorii de 
concedii se pot adiţiona între ele. 

B.2.1.4. Reducerea duratei concediului de odihnă în  cazuri de desfacere a contractului 
individual de muncă 

 Art.86 În cazul încetarii raporturilor de muncă, concediul de odihnă se acordă 
proporţional cu activitatea prestată în cursul anului dacă: 
  a) concediul de odihnă a fost efectuat într-un număr mai mare de zile sau integral 
înaintea întreruperii raporturilor contractuale, se procedează la recalcularea concediului de 
odihnă, acesta acordându-se numai pentru perioada lucrată anterior desfacerii contractului 
individual de muncă. 
  b) concediul de odihnă a fost neefectuat sau cu un număr de zile lucrătoare mai 
mic decât numărul de zile la care salariatul avea dreptul, concediul de odihnă neefectuat pe 
perioada lucrată se compensează în bani. 

Art.87 Regularizarea drepturilor băneşti în situaţiile prevăzute la art.86, pct.a, b, se 
efectuează odată cu nota de lichidare. 

B.2.1.5. Acordarea concediului de odihnă în cazurile suspendării contractului individual de 
muncă. 

 Art.88 În cazurile în care contractul individual de muncă a fost suspendat în condiţiile 
prevăzute de Codul Muncii, concediul de odihnă se va acorda integral în cursul anului 
calendaristic pentru următoarele situaţii: 

- concediul pentru incapacitate temporară de muncă;   
Prin “incapacitate temporară de muncă“ se înţelege situaţia în care un salariat nu îşi poate 
desfăşura activitatea pe motive de boală sau accident de muncă, în baza unui certificat medical. 

- concediul pentru formare profesională:  
Primesc concediu de odihnă cu durata integrală salariaţii scoşi din producţie pe perioade mai 
mici de 12 luni, pentru a urma diferite forme de pregătire profesională, la iniţiativa societăţii. 
Concediul de odihnă suplimentar se acordă în funcţie de locul de desfăşurare a pregătirii 
profesionale. 

- concediul pentru studii:  
  ● 30 zile calendaristice concediu plătit pentru susţinerea o singură dată a 
examenului de diplomă în învăţământul de maiştri, pentru persoanele care urmează această 
formă de pregătire, ca urmare a necesităţilor societăţii şi trimişi de aceasta; 
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  ● 60 zile calendaristice concediu de studii fără plată pentru studenţi în vederea 
susţinerii examenelor, proiectelor şi lucrărilor practice, această perioadă constituind vechime în 
muncă. 

B.2.1.6. Situaţii privind acordarea concediului de odihnă şi a altor concedii 

Art.89 Concediul de odihnă nu se acordă suprapus cu zilele corespunzătoare timpului de 
repaus şi pentru recuperarea timpului de muncă lucrat suplimentar. 

Art.90 Zilele de concediu de odihnă care se suprapun cu programul de lucru sau chemări 
la lucru pentru prestare de muncă suplimentară, vor fi considerate timp de odihnă ("liber" în 
program). 

 Art.91 Cazurile în care contractul individual de muncă a fost suspendat se vor corela cu 
programul de lucru. 

 Art.92 Indiferent de forma şi durata unui concediu în care se află un salariat, acesta se va 
regasi în mod obligatoriu în condica de prezenţă, programul de lucru şi în foaia colectivă de 
prezenţă. 

 Art.93 Situatiile de “inapt” pentru mecanic şi mecanic ajutor nu intră în categoria 
concediilor. Aceasta este determinată de imposibilitatea prestării serviciului din motive medicale  
legate de siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) şi intră în categoria timpului liber. 

 Art.94 (1) Salariaţii societăţii vor putea beneficia pentru motive întemeiate cu aprobarea 
şefilor de subunităţi, respectiv conducerea societăţii pentru aparatul  propriu, de un concediu fără 
plată de până la 30 zile calendaristice pe an.  Peste durata de 30 zile calendaristice concediul fără 
plată se aprobă numai de conducerea societăţii.  
  (2) În caz de boală sau accidente ale copiilor până la vârsta de 16 ani se pot 
acorda 2 zile libere neplătite la prezentarea unei dovezi medicale. 

 Art.95 Acordarea concediului fară salariu, se face după epuizarea concediului de odihnă, 
cu excepţia prevederilor privind concediile pentru studii şi susţinerea examenelor.  

Art.96 Situaţiile în care salariaţii beneficiază de concedii fără salariu pentru rezolvarea 
unor situaţii personale nu se includ în durata concediului de odihnă. 

B.2.2. Concediul pentru formare profesională 

 Art.97 (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 
profesională. 

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată în 
condiţiile legii şi ale CCM. 

 Art.98(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea 
salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 
  (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa 
salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 
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Art.99(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie 
înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze 
data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acesteia, precum şi 
denumirea instituţiei de formare profesională. 
  (2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza 
şi fracţiona în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor 
forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condiţiilor stabilite la alin.1. 

 Art.100(1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe 
cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, 
salariatul are dreptul la un concediu de formare profesională, plătit de angajator de până la 10 
zile lucrătoare sau de până la 80 ore. 

(2) În situaţia prevazută la alin.(1) indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică 
decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 
respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 
  (3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediu plătit prevăzut la alin.(1) se 
stabileşte de comun acord cu angajatorul.  

 Art.101 Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata 
concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte 
drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul. 

C. Controlul activităţii 

 Art.102 Activitatea de control trebuie sa fie orientată pentru asigurarea siguranţei 
circulaţiei, respectarea prevederilor tehnologice, instrucţiilor, reglementărilor, ordinelor şi 
dispoziţiilor, respectarea disciplinei tehnologice şi a muncii, etc. 

 Art.103 Activitatea de control are caracter preventiv de îndrumare şi de elaborare  a unor 
propuneri  referitoare la ansamblul de activităţi sau punctual pentru activitatea controlată. 

 Art.104 Controlul se efectuează asupra întregii activităţi (subunitate, staţie de metrou, 
atelier, laborator, formaţie, compartiment, etc.), asupra unei părţi din activitate sau direct asupra 
salariaţilor şi are ca scop: 
  - depistarea tendinţelor sau modalităţilor de lucru care pot produce dereglări cu 
consecinţe negative asupra activităţii, accidente sau evenimente; 
  - sesizarea de către salariaţii care efectuează controlul a neregulilor constatate în 
domeniile controlate; 
  - tratarea abaterilor şi neregulilor constatate, propuneri de măsuri pentru 
înlăturarea şi prevenirea acestora; 
  - respectarea disciplinei tehnologice şi a muncii, instrucţiilor, reglementărilor, etc. 
la fiecare loc de muncă; 
  - respectarea utilizării echipamentului de lucru şi protecţie, a uniformei de 
serviciu, respectarea normelor tehnice de SSM şi SU, şi a utilizării dotărilor specifice SSM şi 
SU; 

Art.105 Efectuarea controlului,  tipurilor de control (general, de specialitate, de fond), se 
face pe trepte ierarhice, corespunzător funcţiei deţinute de salariat. 
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 Art.106 Organizarea controlului se efectuează la fiecare loc de desfăşurare a activităţii, 
prin verificarea evidenţelor operative, a calităţii lucrărilor, modul de utilizare a obiectelor  
muncii, bazei tehnico-materiale, echipamentului de lucru şi protectie, etc. 

 Art.107 Programarea controalelor se face în baza tematicilor de control. 

 Art.108 Finalizarea controalelor realizate conform Instrucţiunilor de control, se 
materializează prin rapoarte de control care vor conţine măsuri, termene de realizare şi 
responsabilităţi. 

 Art.109 Organizarea controalelor şi modalităţile de efectuare şi finalizare se fac în baza 
Instrucţiunilor de control  ale  "METROREX" - S.A. 
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CAPITOLUL V 

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 
 

 
 Art.110 Disciplina muncii presupune subordonarea  fiecărei persoane încadrate în muncă 
faţă de conducătorii ierarhici şi se bazează pe îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa 
postului, pentru asigurarea obiectului de activitate a societăţii, în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei. 

 Art.111 Disciplina personalului societăţii impune respectarea şi executarea cu stricteţe şi 
întocmai de către toţi salariaţii a prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare,  
reglementări, instrucţii şi a altor dispoziţii privind activitatea de exploatare şi transport cu 
metroul, întreţinere şi reparaţii, corelat cu prevederile prezentului R.I. 

 Art.112 In raport cu profilul de activitate, pregătirea profesională şi nivelul ierarhic pe 
care îl ocupă, fiecare salariat are îndatoriri privind respectarea disciplinei tehnologice şi 
disciplinei organizatorice în cadrul societăţii. 
  (1) Disciplina tehnologică impune în principal următoarele responsabilităţi: 
   - să contribuie la elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de exploatare, 
revizii-reparaţii, asimilarea şi implementarea  de produse şi tehnologii noi; 
   - să-şi însuşească şi să respecte procesul tehnologic la lucrările pe care le 
efectuează, instrucţii, reglementări, etc., să respecte succesiunea tehnică şi prevederile 
instrucţionale la efectuarea operaţiilor şi activităţilor; 
   - să folosească mijloacele de transport, instalaţiile, utilajele şi maşinile din 
dotare la parametrii tehnici proiectaţi; 
   - să folosească materialele, S.D.V.-urile, combustibilii şi energia, etc., 
conform normelor stabilite; 
   - să respecte normele tehnice de  SSM şi SU, să utilizeze uniforma de 
serviciu, echipamentul de protecţie şi lucru în procesul muncii. 
  (2) Disciplina organizatorică impune ca fiecare salariat, la postul sau/şi în 
raporturile de muncă, să respecte următoarele: 
   - să respecte ora începerii şi încetării lucrului, corespunzător programului 
de lucru; 
   - îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în fişa postului, a normelor, 
normativelor de muncă, proceselor tehnologice, instrucţiilor, reglementărilor, etc, în vigoare; 
   - folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor şi responsabilităţilor; 
   - asigurarea ordinii şi disciplinei muncii în unitate, înştiinţarea în timp util 
a şefului ierarhic imediat superior despre existenţa unor nereguli în acest sens sau lipsuri în 
aprovizionare, etc.; 
   - păstrarea integrităţii bunurilor existente la locul de muncă şi a 
patrimoniului societăţii; 
   - să nu părăsească locul de muncă în timpul programului de lucru sau până 
la sosirea schimbului; 
   - normele şi regulile cu privire la caracterul confidenţial al documentelor 
şi informaţiilor  la care salariatul are acces. 
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 Reguli privind accesul şi circulaţia salariaţilor sau a persoanelor din afara  
societăţii:    

  (1) Accesul salariaţilor în spaţiile tehnice de metrou şi spaţiile pentru circulaţia 
călătorilor se realizează numai în baza legitimaţiei de acces. 
  (2) Accesul salariaţilor în depouri se realizează numai în baza legitimaţiei de 
acces. 
  (3) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în incinta Palatului CFR, trebuie sa fie 
şi în posesia unei legitimaţii speciale de acces. 
  (4) Locurile de acces a salariaţilor în metrou şi depouri se stabilesc de către 
conducerea subunităţilor. 
  (5) Accesul unui salariat de la o subunitate la alta sau din aparatul central  la 
subunităţi se face în baza legitimaţiei de acces . 
  (6) Accesul salariaţilor în anumite spaţii tehnice sau instalaţii se face cu 
respectarea instrucţiilor specifice, cu însoţire de o persoană autorizată. 
  (7) Persoanele care nu sunt salariate ale metroului vor putea avea acces în spaţiile 
tehnice numai însoţite, având în prealabil acordul conducerii societăţii, cu respectarea 
reglementărilor locului de desfăşurare a activităţii unde se efectuează vizita. 
  (8) Accesul persoanelor străine şi a salariaţilor metroului în Palatul CFR se va 
face pe bază de tabel şi în conformitate cu reglementările stabilite. 
  (9) Salariaţii care se deplasează în timpul lucrului în incinta metroului sau a 
subunităţii, vor respecta marcajele, traseele stabilite şi normele SSM şi SU; 
  (10) Accesul salariaţilor la anumite locuri de desfăşurare a activităţii şi în anumite 
perioade de timp se realizează la indicaţia conducătorului ierarhic superior, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 
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CAPITOLUL VI 

ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 
 

Abaterile disciplinare 

 Art.113 Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia sau postul pe care 
îl ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere 
disciplinară, urmând a fi cercetată şi sancţionată potrivit prezentului regulament şi a legislaţiei în 
vigoare. 
 Dacă faptele sunt săvârşite în condiţii care intră sub incidenţa legilor penale, constituie 
infracţiuni,  iar făptuitorul va intra şi  sub incidenţa acestora. 
 Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă şi penală 

 Art.114 Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia de a sesiza şi propune, conform 
prevederilor legale aspecte cu privire la fapte în legătură cu nerespectarea regulilor de disciplina 
muncii. 

 Art.115  Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 
Este interzisă aplicarea de sancţiuni colective întregului personal al unui colectiv de muncă sau 
compartiment de muncă. 

 Art.116 Se consideră abateri disciplinare următoarele fapte săvârşite de salariaţi: 
  (1) neexecutarea sarcinilor de serviciu sau superficialitate în executarea acestora; 
neexecutarea ordinelor, dispoziţiilor, deciziilor conducătorului ierarhic superior sau ale 
conducerii societăţii; 
  (2) încălcarea regulilor de comportament în relaţiile cu publicul călător şi relaţiile 
de serviciu cu ceilalţi salariati; 
  (3) încălcarea regulilor prevăzute în instrucţiuni, ordine, reglementări, etc şi 
procese tehnologice, specifice activităţii societăţii; 
  (4) sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau distrugerea de bunuri sau valori din 
patrimoniul societăţii, sub orice formă;  
  (5) tăinuirea furtului de bunuri sau valori din patrimoniul societăţii, fals sau 
tentativă de fals în acte; 
  (6) nerespectarea programului de lucru stabilit (întârzieri, părăsirea locului de 
muncă fără aprobarea şefului ierarhic superior, lipsuri nemotivate, somn în timpul programului), 
alte preocupări în timpul programului de lucru, nerespectarea ordinii, disciplinei şi curăţeniei la 
locul de muncă, nerespectarea consemnului; 
  (7) organizarea sau executarea unei operaţii sau lucrări, darea unei dispoziţii 
pentru executarea acesteia, care poate conduce la perturbarea activităţilor tehnologice şi de 
exploatare, periclitarea în funcţionare a instalaţiilor cu potenţial de producere de avarii, 
evenimente, pagube materiale şi accidente de muncă şi punerea în pericol a vieţii călătorilor; 
  (8) încălcarea regulilor privind normele de SSM şi SU, accesul în spaţii tehnice şi 
subunităţi, modul de  păstrare a  secretului de serviciu; 
  (9) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, substanţe sau a produselor 
interzise de lege în incinta subunităţilor şi compartimentelor funcţionale, pe mijloacele de 
transport sau la locurile de muncă; prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare 
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efectuării serviciului, precum şi efectuarea serviciului sub influenţa băuturilor alcoolice sau 
substanţelor halucinogene; 
  (10) neprezentarea la serviciu, la solicitarea conducerii societăţii sau a şefului  
ierarhic superior, în caz de situaţii deosebite; 
  (11) neprezentarea la ora prevăzută la intrarea în turnus, tură şi schimb sau 
părăsirea serviciului înainte de predarea serviciului, absenţe nemotivate de la serviciu; 
  (12) neinformarea şefului ierarhic superior asupra unor deficienţe sesizate în 
funcţionarea instalaţiilor, liniilor, tunelelor şi construcţiilor speciale şi a materialului rulant, care 
pot avea drept consecinţă produceri de avarii, evenimente sau scoateri din funcţionare, 
perturbarea circulaţiei; 
  (13) neîndeplinirea atribuţiilor de către salariaţii cu sarcini de organizare, 
coordonare, instruire, supraveghere şi control ale personalului din subordine şi neluarea 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor ce reveneau 
acestuia; 
  (14) abuzul de autoritate faţă de personalul din subordine, aplicarea de sancţiuni 
disciplinare neîntemeiate, acordarea de recompense care contravin actelor normative în vigoare 
sau luarea unor măsuri nedrepte care contravin dispoziţiilor legale; 
  (15) necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi  
comunicarea de date sau informaţii inexacte sau incomplete ; 
  (16) tăinuirea sau transmiterea de date nereale în legătură cu producerea unor 
evenimente; 
  (17) nerespectarea prevederilor tehnologice, instrucţionale,  reglementări, etc.; 
  (18) neîncunoştiinţarea şefilor ierarhici asupra unor deficienţe de natură de a 
stânjeni activitatea de exploatare, revizii-reparaţii sau din domeniul de activitate pe care îl 
desfăşoară; 
  (19) încredinţarea legitimaţiei de serviciu altor persoane pentru facilitarea 
călătoriilor cu metroul; 
  (20) refuzul salariatului de a se prezenta la controlul medical periodic la medicul 
de medicina muncii; 
  (21) absenţa sau refuzul de a participa la analizele de siguranţa circulaţiei 
(siguranţa feroviară) pentru însuşirea cunoştinţelor profesionale, a instrucţiilor şi 
reglementărilor etc.; 
  (22) situaţiile de refuz, absenţele de la cursurile şi formele de pregătire şi 
perfecţionare a cunostinţelor profesionale la care societatea îl trimite;  
  (23) absenţa sau refuzul prezentării la termenele stabilite la şcoala personalului 
(atelier de instruire profesională), instructaje, examinări profesionale, examene medicale şi 
psihologice pentru categoriile de personal prevăzute în instrucţiunile specifice în vigoare; 
  (24) săvârşirea de acţiuni care pot pune în pericol viaţa salariaţilor sau a 
publicului călător, instalaţii, utilaje, mijloace de transport etc.; 
  (25) comiterea sau incitarea la orice act care tulbură activitatea societăţii; 
  (26) folosirea bazei tehnico-materiale a societăţii în interes personal; 
  (27) introducerea sau facilitarea introducerii unor persoane străine în spaţiile 
tehnice, fără ca acestea să fie în interesul serviciului, sau fără a avea acordul conducerii 
societăţii; 
  (28) părăsirea locului de desfăşurare a activităţii, în timpul programului de lucru, 
fără aprobarea şefului ierarhic, lăsarea instalaţiilor, utilajelor, etc. sau lăsarea fără supraveghere a 
echipamentelor de control ale circulaţiei; 
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  (29) introducerea unor materiale sau produse care pot provoca explozii sau 
incendii ; 
  (30) folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal ; 
  (31) introducerea şi comercializarea de mărfuri în societate; 

  (32) încălcarea regulilor privind secretul de serviciu;  
  (33) nerespectarea  termenelor de soluţionare  a petiţiilor; 

  (34) intervenţii sau stăruinţa pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legii; 
  (35) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii în vederea rezolvării, fără a fi 
înregistrată şi repartizată de şeful ierarhic. 

 Art.117 Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte săvârşite de 
către salariaţii cu funcţii de conducere, în măsura în care acestea le reveneau ca obligaţii: 
  a) neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control; 
  b) neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în 
legătură cu atribuţiile de serviciu; 
  c) abuzul de autoritate faţă de personalul din subordine, ştirbirea autorităţii sau 
afectarea demnităţii acestuia; 
  d) acordarea nejustificată a recompenselor sau luarea altor măsuri nedrepte ori cu 
încălcarea dispoziţiilor legale. 

Art.118 Enumerarea faptelor prevăzute ls art.116 şi art.117 nu este limitativă, sancţiunile 
disciplinare putându-se aplica şi pentru nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu sau 
încălcări ale prevederilor fişelor de post, tehnologice, instrucţiilor, ordinelor, reglementărilor, 
dispoziţiilor conducerii societăţii sau actelor legislative şi normative în vigoare. 

 Art.119 Salariaţii cu funcţii de conducere, inclusiv maiştri, trebuie să ia măsuri în 
vederea prevenirii abaterilor disciplinare ale personalului din subordine, iar atunci când faptele s-
au săvârşit, să sesizeze în scris conducerea societăţii în vederea demarării procedurii legale de 
cercetare disciplinară prealabilă. 

Sancţiunile disciplinare 

Art. 120 (1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o 
abatere disciplinară. 
      (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă dintr-o 
acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 
legale, R.I., contractul individual de muncă sau C.C.M., ordinele şi dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici. 

 Art.121 Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în cazul în care salariatul săvârşeşte 
o abatere disciplinară sunt cele prevăzute în D.C.S 360/1976, privind aprobarea Statului 
disciplinar al personalului din unităţile de transporturi: 

a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) retragerea uneia sau mai multor gradaţii sau trepte de retribuire pe o 

perioadă de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu retribuţia la nivelul de bază, diminuarea 
acesteia cu 5-10% pe aceeaşi perioadă; 
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d) reducerea retribuţiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durată 
de 1-3 luni cu 5-10% în cazul celor ce ocupă funcţii de conducere cu retribuţii fixe; 

e) retrogradarea în funcţie sau în categorie în cadrul aceleiaşi profesii, pe o 
durată de 1-3 luni ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art.122  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 
   (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune 

(vezi şi art.115). 

 Art.123  Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o masură disciplinară nu poate fi dispusă 
înainte de efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

 Art.124 Aplicarea sancţiunii de către angajator se stabileşte în raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare săvârşite de către salariat, avându-se în vedere: 

- împrejurările în care s-a săvârşit fapta; 
- gradul de vinovăţie a salariatului; 
- consecinţele abaterii disciplinare; 
- comportamentul general al salariatului în relaţiile de muncă; 
- sancţiunile disciplinare aplicate anterior. 

Art.125 In afara sancţiunilor disciplinare prevăzute la art.121 salariaţilor care concură la 
siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) li se pot aplica următoarele sancţiuni specifice: 

   a) retragerea disciplinară pe o perioadă de 1-6 luni,  dintr-o funcţie care concură 
la siguranţa circulaţiei (siguranţa feroviară) trenurilor şi trecerea într-o meserie sau funcţie  
inferioară, corespunzătoare pregătirii profesionale, pentru abateri de la prevederile instrucţionale 
şi reglementări specifice. 

  b) înlocuirea disciplinară dintr-o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei 
(siguranţa feroviară) şi trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii profesionale, pentru 
abateri repetate sau o singură abatere gravă de la instrucţiile şi reglementările specifice şi are 
drept efect interdicţia de a ocupa funcţii care concură la siguranţa circulaţiei (siguranţa 
feroviară). 

 Art.126 Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 Art.127 Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, 
dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară  în acest termen. Radierea 
sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. UZ IN
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CAPITOLUL VII 

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA CERCETĂRII DISCIPLINARE 
 
 Art.128 Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură de sancţionare disciplinară, nu 
poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, conform 
prevederilor legale în vigoare.  

 Art.129(1) La constatarea unei fapte care constituie abatere de la disciplina muncii, 
personalul cu funcţii de conducere va aduce imediat la cunoştinţa conducerii societăţii acest 
lucru,  prin întocmirea unui referat scris. 
  (2) In baza referatului, prin decizia directorului general se va numi comisia pentru 
cercetarea  disciplinară a faptei. Comisia este constituită din minim 3 membri.  

Art.130(1) Pentru desfăşurarea cercetării, comisia va convoca în scris salariatul,  
precizând obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Salariatul cercetat poate să fie convocat ori de 
câte ori este cazul până la finalizarea cercetării. 
  (2) La începerea cercetării prealabile de către comisie, salariatul cercetat poate 
solicita în condiţiile C.C.M., să fie asistat de către sindicatul din care face parte. In cazul în care 
nu solicită acest drept, comisia îi va lua o declaraţie salariatului în cauză consemnând acest fapt 
şi în raportul de cercetare. 
  (3)  Neprezentarea salariatului la convocarea facută în condiţiile alin. (1), fără un 
motiv obiectiv dă dreptul directorului general la propunerea comisiei care efectuează cercetarea 
să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare. 

 Art.131(1) In cursul cercetării se vor administra şi analiza toate dovezile necesare pentru 
stabilirea exactă a faptelor care constituie abateri de la disciplina organizatorică, tehnologică sau 
a muncii, a împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea. Salariatul supus cercetării va fi 
ascultat în toate cazurile, iar apărările şi susţinerile sale cerute în scris vor fi verificate cu toată 
atenţia. Pentru aflarea adevărului şi stabilirea exactă a situaţiei de fapt, se pot lua relaţii pe bază 
de notă explicativă, notă de relaţii sau declaraţie scrisă de la orice persoană care are cunoştinţă 
sau poate da lămuriri asupra faptelor şi împrejurărilor. 
  (2) In cazul în care, cu ocazia efectuării cercetării, salariatul care a săvârşit 
abaterea disciplinară refuză sau se sustrage de la darea notei explicative, notei de relaţii sau 
declaraţiei, comisia va consemna în procesul verbal de cercetare aceste fapte. 
   (3) Comisia de cercetare, cu ocazia desfăşurării cercetării pentru aflarea 
adevărului, are dreptul de a lua note de relaţii sau declaraţii şi altor persoane care cunosc 
împrejurările în care s-a produs abaterea disciplinară. 

 Art.132 In scopul asigurării desfăşurării nestingherite a cercetării pentru abateri de la 
disciplina muncii sau tehnologice, comisia de cercetare poate solicita directorului general, pentru 
motive întemeiate, suspendarea contractului individual de muncă pe perioada cercetării 
salariatului (salariaţilor) în cauză, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat 
(salariaţi). 

 Art.133  In cazul în care societatea a făcut plângere penală împotriva unei persoane 
încadrate în muncă sau aceasta a fost trimisă în judecată pentru fapte penale, incompatibile cu 
funcţia deţinută, directorul general va dispune suspendarea din funcţia pe care acesta o deţine, 
asigurându-i un alt loc de muncă, corespunzător pregătirii profesionale sau echivalente meseriei 
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sau funcţiei. In cazul constatării nevinovăţiei persoanei supendate din funcţie, acesta are dreptul 
la repunerea în funcţie, cu plata diferenţei de drepturi salariale dintre funcţia deţinută anterior şi 
funcţia pe perioada cât a fost suspendat. 

 Art.134 Cercetarea evenimentelor, încălcărilor instrucţiilor în vigoare, accidentelor de 
muncă, etc., se poate face fie de către comisii numite prin decizia directorului general, fie de 
către organele specializate, în corelare cu instrucţiunile specifice şi reglementările în vigoare. 

 Art.135 Abaterile disciplinare săvârşite pe timpul detaşării la o altă unitate, se 
sancţionează de conducerea unităţii respective, cu exceptia desfacerii disciplinare a contractului  
individual de muncă, care se face de către unitatea la care este angajat, la propunerea unităţii 
unde a fost detaşat. 

 Art.136  Dosarul de cercetare va cuprinde toate piesele care au fost analizate şi verificate 
şi stau la baza cercetării, inclusiv raportul de cercetare cu concluzii şi propuneri. Acesta va fi 
înaintat pentru aprobare în vederea aplicării sancţiunii disciplinare directorului general sau  
salariaţilor carora li sa dat aceasta competenţă. 

 Art.137(1) Sancţiunea disciplinară va fi aplicată salariatului în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data când directorul general a luat la cunoştinţă de săvârşirea abaterii 
disciplinare, dar nu  mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
  (2) Aplicarea sancţiunii disciplinare se face prin decizia emisă în formă scrisă în 
condiţiile prevăzute de Codul Muncii.  

(3) Decizia de sancţionare va fi comunicată celui în cauză, în termen de cel mult 5 
zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea 
deciziei de sancţionare se predă personal salariatului cu semnatură de primire, ori, în caz de refuz 
al primirii prin scrisoare recomandată la domiciliul acestuia sau reşedinţa comunicată de salariat.  

(4) Salariaţii din vina cărora nu s-au putut lua la timp măsuri disciplinare sunt 
răspunzători de neluarea acestora. 

 Art.138  Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă sau penală, după caz. 

 Art.139 Depistarea, cercetarea şi tratarea prezentării la serviciu sau efectuarea acestuia 
sub influenţa băuturilor alcoolice precum şi introducerea lor în unitate sau consumul de alcool în 
timpul serviciului se face corespunzător prezentului R.I. şi Ordinului MTTc nr.855/1986 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea disciplinei în unităţile Ministerului Transportului şi 
Telecomunicaţiilor. 

  Art.140 (1) Salariaţii din vina cărora, directorul general s-a aflat în imposibilitatea de a 
lua la cunoştinţă de producerea unor fapte care constituie abateri disciplinare, în termenul 
prevăzut la art.137 (1) precum  şi cei care nu au îndeplinit procedura legală de comunicare, vor fi 
trataţi disciplinar ca urmare a abaterii săvârşite. 
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CAPITOLUL VIII 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII 
ŞI ÎNLĂTURAREA ORICĂROR 

FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII 
 

 Art.141 Salariaţii societăţii, indiferent de sex şi vârstă se bucură de şanse egale în 
activităţile pe care le desfăşoară şi promovare în grade profesionale şi funcţii, corespunzător 
calificării profesionale. 

  Art.142 Prin egalitatea de şanse, femeile şi bărbaţii beneficiază de aceleaşi salarii şi alte 
drepturi salariale, în baza pregătirii profesionale şi locului de desfăşurare a activităţii, în 
condiţiile C.C.M. 

Art.143 Salariaţii beneficiază de promovări în meserii, funcţii şi grade profesionale, fără 
a se ţine seama de criteriile de vârstă, orientare politică, rasă, religie, handicap sau sex. 

Art.144 Este interzisă discriminarea directă şi indirectă după criteriul de sex şi hărţuirea 
sexuală. Constatarea apariţiei unor măsuri discriminatorii atrage dupa sine măsuri disciplinare 
asupra persoanei care se face vinovată, în condiţiile legii şi ale R.I. 

Art.145 Prin egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă, 
salariaţii au accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea şi exercitarea unei alte profesii, în raport cu profesia de bază; 
b) promovarea pe posturi şi nivele ierarhice profesionale; 
c) informare şi consiliere profesională, programe de formare şi iniţiere 

profesională; 
d) condiţii de muncă, securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor 

legale; 
e) evaluarea performanţelor profesionale; 
f) aplicarea prevederilor C.C.M., legislaţiei şi actelor normative în vigoare; 
g) măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 
h) beneficii, altele decât cele de natura salarială; 

Art.146 Este interzisă discriminarea directă sau indirecă pe criterii de sex, vârstă, 
orientare politică, religie, rasă, handicap prin utilizarea unor practici în legatură cu relaţiile de 
muncă referitoare la: 

a) organizarea examenelor sau concursurilor şi selecţia candidaţilor; 
b) încadrarea pe un post sau un loc de desfăşurare a activităţii; 
c) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de 

muncă; 
d) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
e) stabilirea salariului şi/sau acordarea unor facilităţi suplimentare; 
f) aplicarea măsurilor disciplinare; 
g) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acestuia; 
h) orice alte condiţii de prestare a muncii; 

 Art.147(1)  Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit 
drept hărţuire sexuală având ca scop: 
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  a) de a crea la locul de muncă atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de 
descurajare pentru persoana afectată; 
  b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte 
promovarea profesională a persoanei, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la 
formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 
comportament nedorit ce ţine de viaţa sexuală. 
  (2) Salariaţii ce încalcă demnitatea personală a altor salariaţi comiţând acţiuni de 
discriminare prevăzute la art. 4,  lit.a,c din Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse între 
bărbaţi şi femei referitoare la comportamente de hărţuire sexuală, la locul de desfăşurare a 
activităţii sau în alt loc în care acesta îşi desfăşoară activitatea, atrage răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz,  în condiţiile prezentului R.I. şi ale legii,  
în funcţie de gravitatea faptei. 

(3) Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor se face de către o comisie de cercetare 
numită de către conducerea societăţii, corespunzător procedurilor de la cap.VII  din prezentul 
R.I. 

(4) Conducerea societăţii va aplica imediat sancţiuni disciplinare, ca urmare a 
sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele prejudiciate prin aceste fapte, în baza unei 
cercetări prealabile. 

  Art.148 Conducerea societăţii aplică proceduri de soluţionare a reclamaţiilor sau 
sesizărilor de la persoane care se consideră discriminate după criteriul de sex, religie, rasă, 
handicap şi vârstă. 

Art.149 Nu sunt considerate discriminări: 
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi 

alăptării; 
b) măsurile stimulative temporare, pentru protecţia anumitor categorii de femei 

sau bărbaţi; 
c) cerinţele de calificare pentru activităţi în care particularităţile de sex constituie 

un factor determinant datorită specificului condiţiilor şi modului de 
desfăşurare a activităţilor respective. 

Art.150 Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia: 
- să dea dispoziţii clare şi precise; 
- să respecte demnitatea salariaţilor subordonaţi; 
- să se adreseze civilizat; 
- să nu se adreseze cu injurii salariaţilor subordonaţi; 
- să creeze o atmosferă de colaborare şi colegialitate între salariaţi; 
- să asculte propunerile şi sugestiile salariaţilor subordonaţi; 

 
 

UZ IN
TERN



 

 

Pag 37 / 69 

CAPITOLUL IX 

PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCURILE DE MUNCĂ 
 

 Art.151 In vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
96/2003 şi a Legii nr.25/2004 pentru aprobarea acestei ordonanţe privind protecţia maternităţii la 
locul de muncă, angajatorul are următoarele obligaţii principale : 
  a) urmare a informării în scris a angajatorului de către salariată asupra stării de 
graviditate, având anexat documentul medical care să-i ateste starea (eliberat de medicul de 
familie), se vor lua următoarele măsuri: 
   - evaluarea locului de muncă, unde salariatele îşi desfăşoară activitatea, 
privind expunerea la factori de risc care pot afecta sănătatea şi securitatea în muncă, cu 
participarea medicului de medicina muncii; 
    - consemnarea evaluării în rapoarte scrise,  informarea în scris a salariatei 
asupra rezultatelor evaluării şi riscurilor de la locul de muncă asupra sănătăţii şi securităţii în 
muncă; 
                                           -   în cazul în care rezultatele evaluării consemnează riscuri asupra stării de 
sănătate a salariatei gravide, se va modifica  programul sau orarul de muncă, sau va fi repartizată 
la un alt loc de muncă fără riscuri; 

- în situaţia în care în mod justificat nu se pot îndeplini condiţiile de mai 
sus, salariata are dreptul la concediu de risc maternal în condiţiile legii. 
  b) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care 
alăptează, la riscuri ce le pot afecta sănătatea sau securitatea în muncă ;  

   c) salariatele gravide, care au născut recent sau care alaptează nu pot fi constrânse 
să îşi desfăşoare activitatea la locuri de muncă dăunătoare sănătăţii sau stării de graviditate; 
   d) păstrarea confidenţialităţii angajatorului  asupra stării de graviditate a salariatei 
fără anunţarea altor angajaţi decât cu acord scris al acesteia; 
   e) acordarea de dispense salariatelor gravide pentru consultaţii prenatale în limita 
a 16 ore/luna, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, 
fără diminuarea drepturilor salariale. Acest timp se include în durata timpului de muncă. 
   f) în cazul în care salariata alăptează în cursul programului de lucru, se acordă 
două pauze de câte o oră fiecare sau reducerea duratei normale a timpului de muncă cu două ore 
zilnic. Pauzele se includ în durata timpului de muncă şi nu diminuează drepturile salariale. 
   g) este interzis în conditiile OUG nr. 96/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare, privind protecţia maternităţii la locul de desfăşurare a activităţii, încetarea raporturilor 
de muncă în cazul: 

- salariatei prevăzute la lit. c), din motive  care                   
au legatură directă cu starea sa; 

- salariatei care se află în concediu de risc maternal; 
- salariatei care se afla în concediu de maternitate; 
- salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani; 
- salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav  în 

vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani. 
  h) reducerea duratei normale a timpului de muncă cu o pătrime, la recomandarea 
medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale. 
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  i) salariata gravidă, care a născut recent sau care alăptează nu va desfăşura muncă 
de noapte, în condiţiile art.19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003. 
  j) salariata gravidă care desfăşoară activitatea în condiţii insalubre sau grele, în 
condiţiile art.28 din Normele metodologice ale prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.96/2003, i se va schimba locul de desfăşurare a activităţii, cu menţinerea salariului de bază 
brut lunar.  
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CAPITOLUL X 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR 
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 
  

Art.152 Salariaţii societăţii au dreptul de a se adresa conducerii “METROREX”-S.A. 
şi/sau conducerii subunităţii prin petiţii (cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri)  formulate în 
scris sau prin poşta electronică, în nume propriu. 

Art.153 Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor sindicale legal constituite 
în cadrul societăţii, care se pot adresa conducerii societăţii sau subunităţilor în nume propriu sau 
în numele salariaţilor pe care îi reprezintă. 

Art.154 Petiţiile primite sunt evidenţiate prin înregistrare la Serviciul Cabinet Director 
General şi Relaţii Publice sau în cadrul subunităţii, la compartimentul personal. Acestea sunt 
prezentate conducerii societăţii sau subunităţii pentru stabilirea modului de rezolvare şi 
repartizare compartimentului funcţional (funcţionale) sau salariatului (salariaţilor) din subunitate, 
în funcţie de conţinutul  petiţiei. 

Art.155 Se interzice primirea direct de la petiţionar de către şefii compartimentelor 
funcţionale şi personalul de execuţie din aparatul propriu sau subunitate a unei petiţii în vederea 
rezolvării. Acestea se primesc numai în condiţiile prevederilor art.154. 

Art.156 Compartimentul şi/sau compartimentele funcţionale, salariatul şi/sau salariaţii au 
obligaţia de a soluţiona petiţia şi formula răspunsul către petiţionar, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau 
nefavorabilă. 

Art.157 În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai 
amănunţită, conducerea societăţii sau subunităţii poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile 
calendaristice, faţă de termenul prevăzut  la art.156, cu anunţarea prealabilă a petentului, urmând 
ca la definitivarea cercetărilor să se formuleze răspunsul corespunzător. 

Art.158 Pentru soluţionarea legală a petiţiei conducerea societăţii sau subunităţii va 
dispune măsuri de analiză şi cercetare a aspectelor solicitate sau sesizate. 

Art.159 Expedierea răspunsului la petiţiile adresate conducerii societăţii de către 
salariaţii societăţii, se face de către compartimentul funcţional şi/sau funcţionale care au avut în 
sarcină soluţionarea petiţiei, sub semnatura directorului general sau directorilor executivi, după 
caz şi şefului de compartiment (compartimente). 

Art.160 In cazul petiţiilor adresate subunităţiilor, expedierea răspunsului către petiţionar 
se face de către conducerea subunităţii, care se îngrijeşte de arhivarea şi clasarea petiţiilor. 

Art.161  Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 
petiţionarului nu se iau in considerare şi se clasează la nivelul aparatului central de către 
Serviciul Cabinet Director  General şi Relaţii Publice,  iar la nivel de subunitate de către aceasta. 
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Art.162  Pentru petiţiile primite de la salariaţi prin  autorităţi sau instituţii publice, 
termenul de 30 de zile calendaristice decurge de la data înregistrării acestora la autoritatea  sau  
instituţia publică unde au fost  depuse.  
           Art.163  Serviciul Cabinet Director  General şi Relaţii Publice se va preocupa de: 

a) evidenţa petiţiilor primite şi difuzarea la factorii interesaţi pentru întocmirea 
răspunsului, conform apostilei conducerii societăţii; 

b) urmărirea răspunsului în termen la petiţii; 
c) primirea răspunsului cu petiţia originală şi expedierea răspunsului către 

petiţionar sau către autorităţi sau instituţii publice; 
d) arhivarea şi clasarea petiţiilor. 

 Art.164 În situaţia în care, după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu 
acelaşi conţinut, sesizând aceeşi problemă, aceasta se clasează la numărul de înregistrare 
iniţial, făcându-se menţiunea că s-a răspuns. 

 Art.165 Modul de soluţionare a petiţiilor se va face cu respectarea prevederilor legale şi 
cu indicarea cadrului legal al soluţiei adoptate. 
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CAPITOLUL XI 

CRITERIILE   ŞI  PROCEDURILE  DE  EVALUARE  A  PERFORMANŢELOR  
PROFESIONALE   INDIVIDUALE  ALE  SALARIAŢILOR  S.C. METROREX - S.A. 

 
Art.166  Scopul criteriilor de evaluare 

  (1) Prezentele criterii de evaluare se aplică tuturor salariaţilor  din cadrul S.C. 
“METROREX” - S.A şi stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanţei dintre cerinţele 
postului, calităţile angajatului şi rezultatele muncii acestuia la un moment dat. 
  (2) Pentru atingerea obiectivului menţionat la alin.(1), prezentele criterii de 
evaluare prevăd evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele 
posturilor. 

 Art. 167  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru: 
  a)  exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor; 
  b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a 
salariaţilor şi de creştere a performanţelor lor; 
  c)  stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor; 
  d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane 
incompetente. 

 Art.168 
   (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului are ca scop 
aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a 
obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în 
mod efectiv. 
   (2) Criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale au fost 
identificate raportat la obiectivele de performanţă individuală. Obiectivele de performanţă 
individuală sunt: 
  a) realizarea cu eficienţă a activităţilor şi sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa 
postului; 
  b) gestionarea eficientă a resurselor materiale/financiare alocate. 

 Art.169 Performanţele profesionale individuale ale personalului contractual sunt evaluate 
pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentului R.I., în funcţie de 
specificul activităţii compartimentului/subunitatii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. 

 Art.170 Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca 
elemente de referinţă: 

 a) fişa postului;  
 b) fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzută în Anexa 

nr.1, care face parte integrantă din R.I; 
 c) criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale: 
  - rezultatele obţinute; 
  - asumarea responsabilităţii; 
  - adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; 
  - capacitatea relaţională şi disciplina muncii. 

 Art.171  Procedura evaluării se realizează în următoarele etape: 
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  a) completarea fişei de evaluare de către evaluator; 
  b) interviul; 
  c) contrasemnarea fişei de evaluare. 
 
 Art.172 
  (1) Evaluatorul este persoana din cadrul societăţii, cu atribuţii de conducere a 
compartimentului/subunităţii în cadrul căruia/careia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat 
sau, după caz, care coordonează activitatea respectivului angajat. 
  (2) În sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator: 
   a) persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează 
compartimentul/subunitatea în cadrul căruia/careia îşi desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o 
funcţie de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia; 
   b) persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit 
structurii organizatorice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere; 

 Art. 173 
  (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, 
în raport cu cerinţele postului. 
  (2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor 
profesionale individuale. 

 Art. 174 
  (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul 
pentru care se face evaluarea. 
  (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor 
perioadei evaluate. 
  (3) Pot fi supuşi evaluării anuale salariaţii care au desfăşurat activitate cel puţin 6 
luni în cursul perioadei evaluate. 
  (4) Sunt exceptate de la evaluarea anuală, desfăşurată în perioada prevăzută la 
alin. (2), următoarele categorii de salariaţi: 
  a) persoanele angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea 
perioadei corespunzătoare stagiului de debutant, de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an; 
  b) salariatii al căror contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile 
legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel puţin 6 luni de la reluarea 
activităţii; 
  c) persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în 
concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care evaluarea se va 
face după o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni de la reluarea activităţii. 

 Art.175 In mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:  
   a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de muncă al 
salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz, salariatul va fi 
evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;  
    b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de 
studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie 
corespunzătoare studiilor absolvite sau când este promovat în grad superior.  
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    c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad 
profesional. 
 Art.176  Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 172 (2), completează fişa 
de evaluare, după cum urmează:  
       a) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale;  
     b) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile 
obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră 
relevante;  
     c) stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea 
perioadă de evaluare;  
     d) stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor 
perioadei evaluate.  

       Art. 177 Completarea fişei de evaluare cuprinde următoarele etape: 
 a) acordarea calificativelor, notate de la 1 la 5, pentru fiecare din componentele de 

bază ale criteriului de evaluare prevăzut în fişa de evaluare; 
Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 
 b) calcularea punctajului pentru fiecare criteriu de evaluare, ca medie aritmetică a 

punctajelor acordate pentru fiecare dintre componentele de bază ale criteriului de evaluare. 
 c) calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare, prin înmulţirea 

punctajului acordat criteriului cu ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare. 
Criteriile de evaluare au următoarele ponderi: 
  - rezultatele obţinute = 55%; 
  - asumarea responsabilităţii = 20%; 
  - adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate = 15%; 
  - capacitatea relaţională şi disciplina muncii = 10%. 
 d) stabilirea notei finale prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de 

evaluare. 

    Art.178 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum 
urmează:  
     a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător. Performanţa este cu mult sub standard. In 
acest caz, se va evalua perspectiva dacă salariatul respectiv mai poate fi menţinut pe post;  
     b) între 2,01-3,50 - satisfacător. Performanţa este la nivelul minim al 
standardelor sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanţelor ce 
trebuie atins şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă;  
     c) între 3,51-4,50 - bun. Performanţa se situează în limitele superioare al 
standardelor şi ale performanţelor realizate de către ceilalţi salariaţi;  
     d) între 4,51-5,00 - foarte bun. Persoana necesită o apreciere specială întrucât 
performanţele sale se situează peste limitele superioare ale standardelor şi performanţelor 
celorlalţi salariaţi.  

 Art. 179  
  (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii 
care are loc între evaluator şi salariatul  evaluat, în cadrul căruia:  

     a) se aduc  la cunoştinţa salariatului  evaluat notările şi consemnările 
făcute de evaluator în fişa  de evaluare;  
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      b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către 
salariatul evaluat.  
  (2) In cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie 
asupra evaluării, evaluatorul poate modifica fişa de evaluare dacă se ajunge la un punct de 
vedere comun. 

    Art. 180 
  (1) După finalizarea etapelor procedurii de evaluare menţionate la art. 171 lit. a) şi 
b), fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.  
  (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de contrasemnatar 
salariatul aflat în funcţia superioară evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a societăţii.  
  (3) In situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul societăţii, fişa de 
evaluare nu se contrasemnează.  

    Art. 181  
  (1) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în 
următoarele cazuri:  
      a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;  
     b) între evaluator şi salariatul evaluat există diferenţe de opinie care nu 
au putut fi soluţionate de comun acord.  
  2) Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la 
cunoştinţa salariatului evaluat.  

    Art. 182  
  (1) Salariaţii nemultumiţi de rezultatul evaluării pot sa îl conteste la conducerea 
societăţii. Conducerea societăţii soluţionează contestaţia pe baza fişei de evaluare şi a referatelor 
întocmite de către salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar. 
   (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la 
cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 10 
zile calendaristice de la data  depunerii contestaţiei. 
  (3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile 
calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.  
  (4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit 
alin. (1) se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii.  UZ IN
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CAPITOLUL XII 

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
 
 

Art.183 Echipamentul individual de protecţie se acordă, obligatoriu şi gratuit salariaţilor, 
potrivit criteriilor stabilite în Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului 
individual de protecţie, elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în baza normativului 
propriu. 

Art.184 In cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii 
calităţii de protecţie, se acordă  un nou echipament. 

Art.185 Degradarea sau pierderea echipamentului individual de protecţie, înainte de 
termenul de utilizare prevăzut, din vina purtătorului, atrage răspunderea acestuia pentru 
prejudiciul cauzat, potrivit legii. 

 Art.186 Materialele igienico-sanitare se acordă obligatoriu şi gratuit salariaţilor în scopul 
asigurării igienei şi protecţiei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru 
prevenirea unor îmbolnăviri profesionale. 

Art.187 Fiecare salariat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea 
şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria sa persoană, cât şi alte 
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Art.188 Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşirea 
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă şi se efectuează 
conform prevederilor legale în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art.189 Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde trei 
faze: 

 a) instruirea introductiv – generală; 
 b) instruirea la locul de muncă; 
 c) instruirea periodică. 
Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se 

consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, 
a duratei şi datei instruirii. 
           Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, imediat 
după verificarea instruirii. 
           După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către salariatul 
instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. 

Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi 
însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii. 
           Fişa de instruire individuală se păstrează în unitate, de la angajare până la data încetării 
raporturilor de muncă. 

Art.190 Pentru exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu la locul de desfăşurare a 
activităţii, salariaţii trebuie sa fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. 
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Art.191 Cu ocazia instruirii salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
aceştia vor fi informaţi despre activităţile specifice societăţii, riscurile pentru securitatea şi 
sănătatea în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul 
societăţii, în general.   

Art. 192 Salariaţii au următoarele obligaţii: 
 a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele  periculoase, 

echipamentele de transport şi alte mijloace de protecţie; 
 b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după 

utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 
 c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, 
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

 d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie 
de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi 
sănătatea salariaţilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau  angajatorului 
accidentele suferite de propria persoană; 

 f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este 
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii 
de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii 
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru 
sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

 h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
 j) la constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare să oprească 

echipamentul de muncă şi/sau activitatea şi să anunţe conducătorii ierarhici. 

Art.193 Reprezentanţii salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii salariaţilor au dreptul să solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare şi să 
prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru salariaţi şi/sau al eliminării 
surselor de pericol. 

Art.194 Reprezentanţii salariaţilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor  nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţii desfăşurate în scopul prevenirii 
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 

 Art.195 a) Salariaţii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă 
şi/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror 
consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia. 
               b) Angajatorul trebuie să se asigure ca, în cazul unui pericol grav şi iminent 
pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate 
fi contactat, toţi salariaţii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu 
cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel de 
pericol. 
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c)  Salariaţii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la lit.b), cu 
excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

Art.196 Incălcarea dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit 
legii. 

 Art.197 Angajatorul este obligat să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor 
angajaţilor prin serviciul medical de medicina muncii. 

 Art.198 Angajatorul este obligat să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor 
serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii salariaţiilor, aceştia 
nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice 
riscurilor profesionale. 

 Art.199 Pentru respectarea atributiilor ce revin serviciului medical de medicina muncii, 
protecţia muncii şi condiţii de muncă şi a legalităţii se vor lua următoarele măsuri: 
  1) angajarea personalului numai după un examen medical prealabil, cu 
confirmarea scrisă a medicului de medicina muncii ca locul de desfăşurare a activităţii,  meseria  
sau funcţia nu este contraindicată din punct de vedere medical viitorului angajat; 
  2) programarea controlului medical periodic al angajaţilor, potrivit 
reglementărilor tehnice ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi legislaţiei în vigoare şi urmărirea 
efectuării integrale a acestuia; 
  3) respectarea recomandărilor medicale rezultate în urma examenelor de angajare, 
a controalelor medicale de adaptare şi periodice şi a examenului medical la reluarea activităţii. 
                      4) verificarea respectării legalităţii şi actelor normative privind protecţia muncii şi 
condiţiile de muncă. 

 Art.200 Salariaţii sunt obligaţi să se prezinte la examenele de supraveghere a sănătăţii la 
locul de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul 
angajatorului. 

Art.201  Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor lucrătorilor. 

Art.202 Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită de legislaţia în vigoare şi 
poate fi modificată numai la propunerea medicului de specialitate de medicina muncii, cu 
informarea angajatorului. 

Art.203 În cadrul societăţii este constituit comitetul de securitate şi sănătate în muncă 
care funcţionează în baza Regulamentului de funcţionare a comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă aprobat, conform legislaţiei în vigoare. 
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CAPITOLUL XIII 

MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢII LEGALE SAU 
SPECIFICE ACTIVITĂŢII 

 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

 
a) Răspunderea patrimonială a salariatului 

 Art.204 (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii 
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu 
munca lor.  

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze 
neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul 
normal al serviciului. 

                      (3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din 
vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului,  printr-o notă de constatare şi 
evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care 
nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 
  (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin.(3), nu 
poate fi mai  mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.  

 Art.205  Existenta răspunderii patrimoniale derivă din următoarele condiţii: 
- calitatea de salariat al societăţii; 
- constatarea prejudiciului cauzat patrimoniului societăţii; 
- raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; 
- vinovăţia salariatului. 

 Art.206 Stabilirea pagubelor ce trebuie recuperate se face conform prevederilor legale. 

 Art.207(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 
restituie. 
             (2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi 
restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat 
să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză, se stabileşte 
potrivit valorii acestora de la data plăţii. 

 Art.208(1) Răspunderea patrimonială a salariatului pentru pagube materiale aduse 
societăţii, poate fi stabilită în termen de 3 ani de la data producerii lor. După trecerera acestui 
termen sunt şi rămân răspunzători salariaţii care aveau obligaţii şi sarcini de evidenţă şi control. 
  (2) Responsabilitatea pentru pagubele materiale aduse patrimoniului societăţii, se 
va stabili numai după o prealabilă cercetare administrativă şi în conformitate cu prevederile 
legale. 

 Art.209(1) Când paguba (dauna) a fost cauzată de mai mulţi salariaţi, răspunderea 
patrimonială se stabileşte ţinându-se seama de gradul de contribuţie al fiecăruia la producerea 
acestuia. 
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  (2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei, nu poate fi 
determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data 
constatării pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul 
său inventar. 

 Art.210(1) In situaţia în care salariatul provoacă pagube materiale societăţii, îşi 
recunoaşte vina şi este de acord ca societatea sa îi reţină din salariu sumele datorate, aceste 
reţineri se vor face pe cale amiabilă pe baza declaraţiei pe proprie răspundere data în prezenţa a 
doi martori, care se constituie ca titlu executoriu, corespunzător modelului prezentat în anexa 
nr.2. 

 Art.211 Suma stabilită pentru acoperirea pagubei materiale aduse societăţii se reţine în 
rate lunare din drepturile salariale, ce nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a 
depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul 
respectiv. 

b) Răspunderea patrimonială a unităţii, faţă de salariat. 

Art.212 Când un salariat a suferit din culpa societăţii un prejudiciu material, în timpul 
îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu serviciul, aceasta are obligaţia sa îl despăgubească. 

 Art.213 La rândul său, societatea care a plătit despăgubiri îşi va recupera dauna suferită 
de la salariatul (salariaţii) vinovat de producerea pagubei, în condiţiile prevăzute la pct.(a). 

 Art.214(1) Condiţiile de existenţă ale răspunderii societăţii faţă de salariaţi sunt: 
- fapta ilicită; 
- constatarea prejudiciului; 
- raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; 
- vinovăţia. 

Art.215  In cazul în care societatea refuză să despagubească pe salariat, acesta se poate 
adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente. 
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CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 
Incheierea contractului individual de muncă. 

 Art.216 Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană 
fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator,  în 
schimbul unei remuneraţii, denumită salariu, acordarea celorlalte drepturi salariale care i se 
cuvin, precum şi alte clauze  stabilite între părţi.  

 Art.217  Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau 
drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contractul  colectiv de muncă al 
societăţii. 

 Art.218  Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată sau pe 
durată determinată, în condiţiile  prevăzute de lege. 

 Art.219(1)  Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, 
în forma scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în 
forma scrisă revine angajatorului. 
                      (2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în 
REVISAL, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă; 

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze 
salariatului un exemplar din contractul individual de muncă; 
                      (4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie 
vechime în muncă. 

Art.220(1) Contractul individual de muncă cuprinde elemente şi clauze contractuale, 
corespunzător Anexei nr.3 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă,  
angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, 
salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le 
modifice. 

(3) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a 
salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului 
individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.  

 Art.221(1) Angajarea în muncă  se face în baza unui certificat medical şi/sau psihologic, 
după caz,  care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii şi profesiei. 
   (2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage nulitatea contractului individual de 
muncă. 
                       (3) Prezentarea certificatului medical şi/sau psihologic, după caz, este obligatorie 
şi în următoarele situaţii: 
   a) la reânceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru 
locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii;  
   b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, 
dacă se schimbă condiţiile de muncă; 
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   c) în cazul ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor, în situaţia în 
care urmează să fie instruiţi pe meserii şi profesii, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe 
parcursul instruirii;  
   d) periodic, în cazul celor care lucrează în condiţii de expunere la factori 
nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii;  
   e) periodic, în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc, prin 
examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex si stare de sanatate, potrivit 
reglementarilor din contractele colective de munca. 

 Art.222  Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a 
aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea, în condiţiile 
prevederilor C.C.M. 

            Art.223(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului 
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice 
pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de 
conducere. Perioada de probă constituie vechime în muncă. 
  (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se 
realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.  
  (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă 
poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, 
fără a fi necesară motivarea acesteia.  
  (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are 
toate obligaţiile prevăzute în legislaia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 
regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. 
  (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după 
debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura 
este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează 
obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază 
teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.  
  (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin.(5) se reglementează prin 
lege specială. 

Executarea contractului individual de muncă. 

 Art.224  Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat 
sunt stabilite potrivit legii, în C.C.M, în contractul individual de muncă şi R.I. 

 Art.225  Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, C.C.M 
sau R.I. 

Modificarea contractului individual de muncă 

 Art.226  Contractul individual de muncă se poate modifica numai prin acordul părţilor, 
cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă 
numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 

 Art.227 Modificarea contractului individual de muncă în condiţiile art.226, se referă la 
oricare dintre următoarele elemente: 

UZ IN
TERN



 

 

Pag 52 / 69 

a) durata contractului; 
b) locul de desfăşurare a activităţii, cu excepţia modificării unilaterale de către 

angajator, pentru delegare sau detaşare; 
c) felul muncii; 
d) condiţiile de muncă; 
e) salariul şi alte drepturi salariale; 
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

Art.228  Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la art.227 în timpul 
executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract 
(Anexa nr.4) într-un termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării,  cu excepţia 
situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibila din lege sau din C.C.M. 

Suspendarea contractului individual de muncă 

 Art. 229 Pe perioada executării contractului individual de muncă pot interveni anumite 
situaţii care să împiedice realizarea obligaţiilor părţilor. 

 Art. 230(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin 
acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. 
    (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea 
prestării muncii de către salariat şi a plaţii drepturilor de natură salarială de către angajator. 
    (3) In cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte 
imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă 
din calitatea sa de salariat. 

 Art. 231 Contractul individual de muncă se suspendă:   
1) de drept în următoarele situaţii: 

a) concediul de maternitate; 
b) concediul pentru incapacitate temporară de muncă; 
c) carantină; 
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori 

judecătoreşti pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; 
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; 
f) forţă majoră; 
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile codului de 

procedură penală. 
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, 

autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni 
salariatul nu şi-a reînoit avizele, autorizaţiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, 
contractul individual de muncă încetează de drept; 

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege. 
  2) prin acordul părţilor 

a)  Cele două părţi, salariatul şi angajatorul, prin acordul lor de voinţă pot 
modifica anumite obligaţii care s-au născut ca urmare a încheierii contractului individual de 
muncă. 

b) Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în 
cazul concediilor fără plată, pentru studii sau pentru interese personale. 
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  3) din iniţiativa salariatului  
Suspendarea este determinată de voinţa salariatului şi este consecinţa unei cereri sau 

opţiuni, în următoarele situaţii: 
a) concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; 
b) concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, 

în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; 
c) concediul paternal; 
d) concediul pentru formare profesională; 
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale 

constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; 
f) participarea la grevă; 
g) absenţe nemotivate;   

                     4) din initiaţiva angajatorului 
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii; 
b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva 

salariatului sau acesta a fost trimis in judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia 
deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; 

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea 
raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; 

d) pe durata detaşării;  
e)  pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, 

autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor 
 In cazurile prevăzute la lit. a) si b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul 
îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 
suspendării contractului. 

Incetarea contractului individual de muncă 

 Art.232 Incetarea contractului  individual de muncă are loc prin acordul comun al 
salariatului încadrat, cu societatea precum si desfacerea acestuia din initiativa uneia dintre parti, 
potrivit legii. 

 Art.233 Contractul individual de muncă poate înceta astfel: 
a) de drept în condiţiile legii; 
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; 
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile 

limitativ prevăzute de lege. 
Incetarea de drept, în condiţiile legii, a contractului individual de muncă: 

Art.234(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:  
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizică, precum şi în 

cazul dizolvării angajatorului persoana juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat 
existenţa conform legii; 
  b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a 
punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoana fizică; 
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  c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului 
minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de 
invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de vârstă cu 
reducerea vârstei standard de pensionare; 
  d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de 
la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească 
definitivă;  
  e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei 
persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a 
hotărârii judecătoreşti de reintegrare; 
  f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la 
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; 
  g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, 
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; 
  h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de 
siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data ramânerii definitive a hotărârii judecătoreşti 
prin care s-a dispus interdicţia; 
  i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durata 
determinată;  
  j) retragerea acordului parinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor 
cu vârsta cuprinsă între 15 si 16 ani. 
  2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)—j), constatarea cazului de încetare 
de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la 
intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în 
situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.  
 
Demisia 

 Art. 235(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o 
notificare scrisa, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după 
împlinirea unui termen de preaviz. 
  (2) Angajatorul este obligat sa înregistreze demisia salariatului. Refuzul 
angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice 
mijloace de probă. 
  (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. 
  (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de 
muncă sau, după caz, cel prevazut în C.C.M şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare 
pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru 
salariaţii care ocupă funcţii de conducere. 
  (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă 
toate efectele. 
  (6) In situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este 
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. 
  (7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de 
preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.  
  (8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă. 
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Incetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului 

Art.236(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din 
iniţiativa angajatorului. 
      (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului 
sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. 

 Art.237  Este interzisă concedierea salariaţilor:  
  a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă 
naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau 
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală; 
  b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor 
sindicale. 

  Art.238 
  (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:  
   a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat 
medical conform legii;  
   b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei; 
   c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în masura în care 
angajatorul a luat cunostinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;  
   d) pe durata concediului de maternitate; 
   e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani sau, în cazul copilului cu handicap, pănă la împlinirea vârstei de 3 ani;  
   f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 
până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea 
vârstei de 18 ani;  
   g) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu 
excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru 
abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat;  
   h) pe durata efectuării concediului de odihnă.  
  2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin 
ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile 
legii.  
 
Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului 

 Art. 239 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana 
salariatului în următoarele situaţii:  
  a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la 
regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, C.C.M 
sau R.I, ca sancţiune disciplinară; 
  b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 
30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală; 
  c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se 
constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi 
îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;  
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  d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care 
este încadrat. 

 Art.240 
  (1) In cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la 
art. 239 lit. b)—d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de 
zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.  
  (2) In cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 239 lit. 
a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai în urma unei cercetări disciplinare 
prealabile; 
  (3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie 
motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi 
contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.  

 Art.241 
  (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de 
la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai dupa îndeplinirea de către angajator a 
cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod. 
  (2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art.239 lit. d) poate fi 
dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite 
prin C.C.M sau, în lipsa acestuia, prin R.I. 

 Art.242 
  (1) In cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art.239 
lit. c) si d), precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul 
art. 234 (f) , angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în 
unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită 
de medicul de medicină a muncii.  
  (2) In situatia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit 
alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de 
muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după 
caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicina a muncii. 
  (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 
angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu 
privire la noul loc de muncă oferit. 
  (4) In cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul 
prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către agentia teritorială de ocupare a 
forţei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.  
  (5) In cazul concedierii pentru motivul prevazut la art.239 lit. c) salariatul 
beneficiază de o compensatie, în condiţiile stabilite în C.C.M sau în contractul individual de 
muncă, după caz. 

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

 Art.243 
  (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă 
incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat 
de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.  
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  (2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si 
serioasa.  

 Art.244 Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi 
individuala sau colectiva. 

 Art.245 Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de 
măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de 
lege şi de C.C.M. 

UZ IN
TERN



 

 

Pag 58 / 69 

CAPITOLUL  XIV 

DISPOZITII FINALE 
 
 
 Art.246 Prevederile prezentului R.I se aplică tuturor salariaţilor societăţii. 

 Art.247 Prevederile prezentului R.I se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în 
legislaţia muncii şi ale C.C.M. 

 Art.248 In cazul în care prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte 
şi un alt regim sancţionator va fi aplicat şi acesta. 

 Art.249 Personalului nou angajat, la instructajul introductiv general de SSM şi SU i se va 
aduce la cunoştinţă prevederile prezentului R.I sub semnătură. 

 Art.250 Dispoziţiile cuprinse în R.I se vor aduce la cunoştinţa personalului muncitor şi 
de execuţie sub semnatură, de către conducătorii ierarhici superiori. 

 Art.251 Prevederile R.I se pot reformula, corecta sau modifica în concordanţă cu 
dispoziţiile legislaţiei muncii şi alte acte normative în vigoare, cu consultarea sindicatului şi 
aprobarea Consiliului de administraţie. 

 Art.252  La elaborarea prezentului R.I au fost avute în vedere dispoziţiile Legii 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicat – şi D.C.S. nr.360/1976 privind Statutul disciplinar al 
personalului din unităţile de transporturi. 

           Art.253 Conducerea societăţii are obligaţia să aducă la cunoştinţa salariaţilor din 
subordine, sub semnătură, prevederile R.I şi C.C.M; dovada aducerii la cunoştinţa salariaţilor, 
sub semnătură, a prevederilor R.I şi C.C.M se va păstra la compartimentele de personal din 
cadrul fiecărei subunităţi. 

 Art.254 Prezentul  R.I intră în vigoare începand cu data de 01.07.2011. 
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ANEXA nr.1 

FIŞA DE EVALUARE 
a performanţelor profesionale individuale 

 
Numele............................................Prenumele............................................ 
Funcţia.......................................................................................................... 
Locul de muncă............................................................................................ 
Perioada de evaluare.................................................................................... 
Rezultatul evaluării...................................................................................... 
Nivelul performanţei profesionale realizate 

Nr. 
crt. 

Denumirea criteriului 
de evaluare şi 

ponderea acestuia 

Componentele de bază ale criteriului 
de evaluare 

Punctajul 
acordat 
pentru 
fiecare 

criteriu de 
evaluare*) 

Valoarea 
ponderată 

a criteriului
de 

evaluare**)

0 1 2 3 4 

1. Rezultatele obţinute 
(55%) 

a) gradul de realizare a atribuţiilor de 
serviciu prevăzute în fişa postului; 
b) promptitudine şi operativitate; 
c) calitatea lucrărilor executate şi a 
activităţilor desfăşurate. 

5 
 
4  
3 

 

 TOTAL 1:  4,0 2,20 

2. Asumarea 
responsabilităţii (20%) 

a) receptivitate, disponibilitate la efort 
suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, 
disciplină; 
b) intensitatea implicării în realizarea 
atribuţiilor de serviciu, utilizarea 
calculatorului etc. 

5  
 
 
4 

 

 TOTAL 2:  4,5 0,9 

3. Adaptarea  la  
complexitatea muncii, 
iniţiativă si creativitate 
(15%) 

a) executarea de lucrări complexe, 
propuneri de soluţii noi, schimbări, 
motivarea acestora şi evaluarea 
consecinţelor; 
b) activitatea de rutină. 

5  
 
 
 
4 

 

 TOTAL 3:  4,5 0,675 

4. Capacitatea relaţională 
şi disciplina muncii 
(10%) 

a) capacitatea de a evita stări 
conflictuale, capacitatea de dialog, 
respectarea regulilor stabilite de 
conducerea structurii din care face parte 
etc. 
b) adaptabilitatea la situaţii neprevăzute, 
prezenţa de spirit, spontaneitate. 

4  
 
 
 
 
4 

 

 TOTAL 4:  4 0,4 

 NOTA FINALĂ:   4,175 

 CALIFICATIV:   BUN 
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Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea: 

Obiective: 
1. 
2. 
3. 

 

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face 
evaluarea: 
1. 
2. 
3. 

 

Comentariile persoanei care a făcut evaluarea ........................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea: ............................................................. 
Funcţia.................................................................................................................................... 
Semnătura............................................................................................................................... 
Data........................................................................................................................................ 

Comentariile persoanei evaluate …………….....……………………………………….………. 
Numele şi prenumele persoanei evaluate ................................................................................... 
Semnătura................................................................................................................................ 
Data......................................................................................................................................... 

Comentariile persoanei care contrasemnează ……................…………………………………….
...…..............………………………………………………………………………………………
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează .............................................................. 
Funcţia……………………………………………….......…………………………………......... 
Semnătura.............................................................................................................................. 
Data....................................................................................................................................... 

 
*) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmetică a punctajelor 

acordate pentru fiecare componentă de bază a criteriului de evaluare.  
Semnificaţia punctajelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 
Punctajul pentru fiecare componentă a criteriului de evaluare se va exprima printr-un 

număr întreg, fără zecimale. 
**) Valoarea ponderată a fiecărui criteriu de evaluare se obţine prin înmulţirea 

punctajului total acordat (coloana 3, rândul TOTAL) cu valoarea procentuală a criteriului de 
evaluare. 

Nota finală se calculează prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de 
evaluare (coloana 4 = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4). 

NOTĂ: 
Datele din coloanele 3 şi 4 reprezintă un model de completare a fişei de evaluare şi de 

calcul al notei finale. 
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ANEXA nr.2 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata, identificat/identificată cu actul de identitate seria.........., 
nr............................, eliberat de ............................ la data de....................................., 
CNP......................................................, cu domiciliul în localitatea........................................., 
str................................., nr........., bl.........., sc............, ap..........., 
sectorul/judeţul............................, în calitate de salariat, având funcţia 
de........................................., în cadrul............................, declar  pe propria răspundere că 
prejudiciul cauzat societăţii în sumă de .................. lei a fost cauzat din vina mea ca urmare a 
faptului că, (se prezintă situaţia de fapt:  primirea de sume necuvenite şi/sau echipamente de 
protecţia muncii, lipsă în gestiune, neglijenţă în serviciu, etc.) şi sunt de acord ca societatea să 
reţină 1/3 din drepturile mele băneşti ce mi se cuvin până la concurenţa sumei de ................ lei, 
în conformitate cu dispoziţiile art.409 Cod Procedură Civilă. 

Dau prezenta declaraţie în prezenţa martorilor asistenţi: 
- numele şi prenumele, CNP.................................... funcţia............................. 
- numele şi prenumele, CNP.................................... funcţia............................. 
 

 Notă: Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este 
pedepsită conform legii (Art.292 privind falsul în declaraţii din Codul penal). 
Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezenta declaraţie corespund realităţii. 
 
 
 
Numele şi prenumele:................................................................. 
Semnătura:.................................................................................. 
Data:............................................................................................ 
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ANEXA nr.3 

BIROUL PERSONAL ÎNVĂŢĂMÂNT, COMUNICARE INTERNĂ 
  

 
 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

Incheiat şi înregistrat sub nr……………în registrul general de evidenţă a salariaţilor 
 

 

  A. Părţile contractului 
Angajator – persoană juridică – Societatea Comercială ,,METROREX’’ S.A, cu sediul în 

Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/6880/1999, Cod Unic de Înregistrare RO 13863739, telefon 0213360090, reperezentată legal prin 
…………………., în calitate de Director General  

Şi 
 Salariatul/salariata – domnul/doamna...................................................................... domiciliat/ă în 
localitatea..............................., str..................................................., nr................. judeţul......................., 
posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria.............nr.............., 
eliberat/eliberată de...............................la data de..................................... CNP ....................................., 
autorizaţie de muncă/ permis de şedere în scop de muncă .................................seria..................... 
nr........................ din data de ................................. 
 am încheiat  prezentul contract individual de muncă  în următoarele condiţii asupra cărora am 
convenit : 
 B. Obiectul contractului 
 Prestarea muncii în baza prezentului contract  în concordanţă cu sarcinile şi atribuţiile postului, în 
funcţie de natura muncii executate, în condiţii de sănătate şi securitate în muncă. 
 C. Durata contractului : 
 a) nedeterminată, salariatul/salariata urmând să înceapă activitatea  la data de ............................ 
 b) determinată,  de  ................ luni,  pe perioada cuprinsă între data de .......................... şi data 
de............................./ pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. 
 D. Locul de muncă : Societatea Comercială – ‘’METROREX ‘’S.A. 
  Activitatea se desfaşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc) 
............................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al 
angajatorului……………………………. 
 Societatea poate schimba locul de desfaşurare a activităţii în funcţie de interesele sale, sau la 
cererea motivată a salariatului, în interiorul acesteia. 
 E. Felul muncii : 
              Funcţia …………………………………….. conform Clasificarii ocupaţiilor din România. 

F. Atribuţiile postului :  
  Sunt corespunzătoare postului ocupat şi rezultă din fişa postului, anexă la contractul individual de 
muncă, reglementări tehnice şi tehnologice, instrucţii şi alte reglementări.  
 G. Obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a realizării acestora: 
 1. Obiectivele de performanţă  individuală sunt următoarele: 
 a) Realizarea cu eficienţă a activităţilor şi sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 
 b) Gestionarea eficientă a resurselor materiale/financiare alocate. 
 2. Criteriile generale de evaluare a performanţei profesionale individuale sunt următoarele: 
 a) Rezultatele obţinute; 
 b) Asumarea responsabilităţii; 
 c) Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; 
 d) Capacitatea relaţională şi disciplina muncii. 
 3. Metodologia de evaluare şi detalierea criteriilor generale de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale se vor regăsi în regulamentul intern al societăţii. 
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 H.Condiţii de muncă : 
 1.  Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile  Legii nr.31/1991 privind stabilirea 
duratei timpului de muncă sub 8 ore/zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, 
grele sau periculoase. 
 2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/speciale/deosebite de muncă, potrivit 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
         I. Durata muncii : 
 1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ...... ore/zi, ....... ore pe saptămână. 
             a)  repartizarea  timpului de muncă zilnic şi programul de muncă zilnic  este stabilit 
pentru locul de desfăşurare a activităţii, corespunzător prevederilor contractului colectiv de muncă 
aplicabil : 
  b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului 
colectiv de muncă aplicabil ; 
 2. O fracţiune de normă de ..................  ore/zi............. ore/saptamână. 

a) repartizarea programului de lucru se face după cum urmează .......... (ore zi/ore 
noapte) ; 

  b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului 
colectiv de muncă aplicabil ; 

 3.  Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, asigurarea posturilor 
fixe cu personal sau pentru alte lucrări urgente, de întreţinere şi reparaţii sau destinate prevenirii 
producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. 
 J. Concediul : 
 Durata concediului de odihnă anual este de 24 zile lucrătoare şi se acordă proporţional cu 
activitatea prestată într-un an calendaristic şi în conformitate cu prevederile  contractului colectiv de 
muncă aplicabil.  
 Durata concediului de odihnă suplimentar este de ......... zile lucrătoare. 
 K. Salariul : 
 I. Salariul de bază lunar :  .............. lei, corespunzător clasei de salarizare  ........., gradaţia ............ 
 II. Alte elemente constitutive : 
 1. Sporuri : 

a) spor pentru vechime în muncă   ....... % 
b) spor metrou                                  ………. % 
Salariatul mai poate beneficia dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute în contractul colectiv de 

muncă de următoarele sporuri: 
c) spor pentru condiţii nocive de muncă - ………. % din salariul minim la METROREX 
d) spor pentru lucrul în timpul nopţii - …………..%, corespunzător numărului de ore efectuate 
e) spor pentru conducerea unei formaţii de lucru - ……………………..% 
f) spor pentru orele prestate în cadrul normei de muncă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători 

legale ori în alte zile în care potrivit legii şi prevederilor contractului colectiv de muncă nu se lucrează  - 
………………% 

g) spor pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru ………..%  
h) spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare…………………….% 
i) spor pentru titlul ştiinţific de doctor .....................................% 
2. Alte adaosuri ………………………… 

          III. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se 
lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la 
salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil; 
            IV. Datele la care se plăteşte salariul sunt 12  şi 27 ale lunii. 
           L. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă : 
 a) echipament individual de protecţie  - 
 b) echipament individual de lucru  - 
 c) materiale igienico – sanitare  - 
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 d) alimentaţie de protecţie  - 
 Punctele a,b,c,d, se acordă în conformitate cu normativele interne ale societăţii. 
 e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, în baza prevederilor legale 
……………………. 

M. Alte clauze:                                                                                                                                                       
a) perioada de probă  este de .......... zile calendaristice 

 b) perioada de preaviz în cazul concedierii în temeiul art. 61 lit. c şi d,  al art. 65 şi 66 este de 
minim 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu completările şi modificările 
ulterioare ; 
 c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii cu completările şi modificările ulterioare; 

d) riscurile specifice postului sunt determinate de activitatea specifică funcţiei şi meseriei 
 N. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor : 

 1. Salariatul are în principal, următoarele drepturi : 
 a) dreptul la salarizare pentru munca depusă ; 
 b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal ; 
 c) dreptul la concediu de odihnă anual ; 
 d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament ; 

e) dreptul la demnitate în muncă ; 
 f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă ; 
 g) dreptul la acces la formarea profesională; 
 h) dreptul la informare şi consultare ; 
 i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 
muncă ; 
 j) dreptul la protecţie în caz de concediere ; 
 k) dreptul la negociere colectivă şi individuală ; 
 l) dreptul de a participa la acţiuni colective ; 
 m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat ; 
 n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele de muncă colective aplicabile. 

2. Salariatului îi revin,în principal, următoarele obligaţii : 
 a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 
conform fişei postului; 
 b) obligaţia de a respecta disciplina muncii ; 
 c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, în contractul individual de muncă, precum şi în statutul disciplinar al personalului din 
unităţile de transport, precum şi de a respecta prevederile tehnice şi tehnologice, instrucţii, reglementări, 
dispoziţii etc. ; 
 d) obligaţia de a nu absenta nemotivat de la serviciu ; 

e) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu ; 
 f) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate ; 
 g) obligaţia de a respecta secretul de serviciu ; 
 h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele de muncă colective aplicabile ; 

i) să aducă la cunoştinţa societăţii, în scris, în termen de maxim 10 zile lucrătoare orice 
modificare de stare civilă şi domiciliu, de la data survenirii acestora ; 
 j) să aducă la cunoştinţa societăţii, în situaţia în care nu mai este salariatul acesteia, orice 
modificare a domiciliului precum şi a locului de muncă, în cazul în care societatea are de recuperat debite 
cauzate din culpa lui; 
 3. Angajatorul are în principal, următoarele drepturi : 
 a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii ; 
 b) să stabilescă atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii ; 
 c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor ; 
 d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ; 
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 e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului intern şi statutului disciplinar al 
personalului din unităţile de transport; 
 f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 
realizării acestora. 

4. Angajatorului îi revin în principal, următoarele obligaţii : 
 a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă ; 
 b)  să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă ; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil, din contractele individuale de muncă şi din statutul disciplinar al personalului din unităţile de 
transport; 

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 
informaţiilor sensibile sau secrete care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. 
Periodicitatea comunicării se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil ; 

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora ; 

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii ; 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 
lege ; 

h)  să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, 
respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi 
specialitate ; 

i)  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
j)  să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii 

activităţii. 
O. Dispoziţii finale : 

 Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, ale contractului colectiv de muncă 
aplicabil, precum şi a oricăror reglementări legale în materie. 
 Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de 
muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia 
situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzutâ în mod expres de lege . 
 Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în 3 exemplare. 
 P. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 
prezentului contract individual de muncă precum şi contestaţiile la sancţiunile disciplinare aplicate 
conform Codului Muncii, regulamentului intern al societăţii şi altor legi speciale, se vor soluţiona pe cale 
amiabilă la sediul societăţii. 
 În situaţia în care conflictul şi/sau contestaţiile nu se soluţionează pe cale amiabilă, acestea se vor 
soluţiona de către instanţa judecătorească competentă  material şi teritorial, potrivit legii. 
 Subsemnatul.............................................................declar pe proprie răspundere că la data de 
........................ mi s-au adus la cunoştinţă de către salariaţii Biroului Personal Învăţământ Comunicare 
Internă/Compartimentului de Personal al subunităţii................................................., toate clauzele 
generale ale contractului individual de muncă. 

 
DIRECTOR GENERAL,                                                                                                                   
                                                                                                                      SALARIAT, 
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ANEXA nr.4 

BIROUL PERSONAL ÎNVĂŢĂMÂNT COMUNICARE INTERNĂ 
  

 
ACT ADIŢIONAL 

LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. ........................ 
 

                  În baza contractului individual de muncă în execuţie şi prevederilor art.17(4) din Codul 
Muncii, între părţile contractante reprezentate prin .......................,  în  calitate de Director  General  al 
S.C. ’’METROREX’’ S.A.  şi  domnul/doamna ............................................................... salariat/salariată a 
S.C.’’METROREX’’S.A. a cărui/cărei activitate se desfăşoară la ................................................ în funcţia 
de ................................., se încheie prezentul act adiţional în următoarele condiţii : 
 

1. Actul adiţional se încheie începând cu data de ........................ 
2. Felul muncii : 
Funcţia …………………….. conform Clasificării ocupaţiilor din România sau al Nomenclatorului de 

funcţii şi meserii al societăţii corespunzător contractului colectiv de muncă 

            3. Locul de muncă : Societatea Comercială – ‘’METROREX ‘’S.A. 
 Activitatea se desfaşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc) 
............................................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al 
angajatorului……………………………. 
 Societatea poate schimba locul de desfaşurare a activităţii în funcţie de interesele sale, sau la 
cererea motivată a salariatului, în interiorul acesteia. 
 4. Atribuţiile postului: Sunt corespunzătoare postului ocupat şi rezultă din fişa postului, anexă la 
contractul individual de muncă, reglementări tehnice şi tehnologice, instrucţii şi alte reglementări.  
 5. Obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a realizării acestora: 
 1. Obiectivele de performanţă  individuală sunt următoarele: 
 a) Realizarea cu eficienţă a activităţilor şi sarcinilor de serviciu prevăzute în fişa postului; 
 b) Gestionarea eficientă a resurselor materiale/financiare alocate. 
 2. Criteriile generale de evaluare a performanţei profesionale individuale sunt următoarele: 
 a) Rezultatele obţinute; 
 b) Asumarea responsabilităţii; 
 c) Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; 
 d) Capacitatea relaţională şi disciplina muncii. 
 3. Metodologia de evaluare şi detalierea criteriilor generale de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale se vor regăsi în Regulamentul Intern al societăţii. 
  6. Condiţii de muncă: 
 a) Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii 
nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore/zi pentru salariaţii care lucrează în 
condiţii speciale – vătămătoare, grele sau periculoase. 
 b) Activitatea prestată se desfàşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit 
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar  de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 7. Durata muncii : 
 1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ............ ore/zi, .................ore pe saptămână. 
             a)  repartizarea  timpului de muncă zilnic şi programul de muncă zilnic  este stabilit 
pentru locul de desfăşurare a activităţii, corespunzător prevederilor contractului colectiv de muncă 
aplicabil : 
  b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului 
colectiv de muncă aplicabil ; 
 2. O fracţiune de normă de ……….. ore/zi …….. ore/saptamână. 

a) repartizarea programului de lucru se face după cum urmează……. (ore zi/ore noapte) ; 
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  b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului 
colectiv de muncă aplicabil ; 

 3.  Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, asigurarea posturilor 
fixe cu personal sau pentru alte lucrări urgente, de întreţinere şi reparaţii sau destinate prevenirii 
producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. 

8. Concediul : 
Durata concediului de odihnă anual este de 24 zile lucrătoare şi se acordă proporţional cu 

activitatea prestată într-un an calendaristic şi în conformitate cu prevederile  contractului colectiv de 
muncă aplicabil.  
 Durata concediului de odihnă suplimentar este de ................. zile lucrătoare. 

9. Salarizare 

Salariul de bază lunar este de ............................. lei, corespunzător clasei de salarizare ........., 
gradaţiei .........                                                                                                                                                                       

c) spor pentru vechime în muncă   ....... % 
d) spor metrou                                  ………. % 
e)  spor pentru condiţii nocive de muncă - ………. % din salariul minim la METROREX 
f) spor pentru lucrul în timpul nopţii - …………..%, corespunzător numărului de ore efectuate 
g) spor pentru conducerea unei formaţii de lucru - ……………………..% 
h) spor pentru orele prestate în cadrul normei de muncă în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale ori în alte zile în care potrivit legii şi prevederilor contractului colectiv de muncă nu se 
lucrează  - …………… % 

i) spor pentru lucrul sistematic peste programul normal de lucru ………..%  
j) spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare…………………….% 
k) spor pentru titlul ştiinţific de doctor .....................................% 
10. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă : 

a) echipament de protecţie 
b) echipament de lucru 
c) materiale igienico-sanitare 
d) alimentaţie  de protecţie 
Punctele a,b,c,d se acordă în conformitate cu normativele interne ale societăţii. 
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă, în baza prevederilor 

legale. 
 11. Alte clauze: 

a) perioadă de probă  este de .......... zile calendaristice. 
 b) perioada de preaviz în cazul concedierii în temeiul art. 61 lit. c şi d,  al art. 65 şi 66 este de 
minim 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu completările şi modificările 
ulterioare ; 
 c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii cu completăriule şi modificările ulterioare; 

d) riscurile specifice postului sunt determinate de activitatea specifică funcţiei şi meseriei 
12. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor : 
 1. Salariatul are în principal, următoarele drepturi : 
 a) dreptul la salarizare pentru munca depusă ; 
 b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal ; 
 c) dreptul la concediu de odihnă anual ; 
 d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament ; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 
 f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă ; 
 g) dreptul la acces la formarea profesională; 
 h) dreptul la informare şi consultare ; 
 i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 
muncă ; 
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 j) dreptul la protecţie în caz de concediere ; 
 k) dreptul la negociere colectivă şi individuală ; 
 l) dreptul de a participa la acţiuni colective ; 
 m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat ; 
 n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele de muncă colective aplicabile. 

2. Salariatului îi revin,în principal, următoarele obligaţii : 
 a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 
conform fişei postului; 
 b) obligaţia de a respecta disciplina muncii ; 
 c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul Intern, în Contractul Colectiv de 
Muncă aplicabil, în contractul individual de muncă, precum şi în Statutul disciplinar al personalului din 
unităţile de transport, precum şi de a respecta prevederile tehnice şi tehnologice, instrucţii, reglementări, 
dispoziţii etc. ; 
 d) obligaţia de a nu absenta nemotivat de la serviciu ; 

e) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu ; 
 f) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate ; 
 g) obligaţia de a respecta secretul de serviciu ; 
 h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele de muncă colective aplicabile ; 

i) să aducă la cunoştinţa societăţii, în scris, în termen de maxim 10 zile lucrătoare orice 
modificare de stare civilă şi domiciliu, de la data survenirii acestora ; 
 j) să aducă la cunoştinţa societăţii, în situaţia în care nu mai este salariatul acesteia, orice 
modificare a domiciliului precum şi a locului de muncă, în cazul în care societatea are de recuperat debite 
cauzate din culpa lui; 
 3. Angajatorul are în principal, următoarele drepturi : 
 a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii ; 
 b) să stabilescă atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii ; 
 c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor ; 
 d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ; 
 e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, regulamentului intern şi statutului disciplinar al 
personalului din unităţile de transport; 
 f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 
realizării acestora. 

4. Angajatorului îi revin în principal, următoarele obligaţii : 
 a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă ; 
 b)  să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă ; 

c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil, din contractele individuale de muncă şi din statutul disciplinar al personalului din unităţile de 
transport; 

d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia 
informaţiilor sensibile sau secrete care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. 
Periodicitatea comunicării se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil ; 

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora ; 

f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa precum şi să reţină şi să vireze 
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii ; 

g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de 
lege ; 
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h)  să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, 
respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi 
specialitate ; 

i)  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
j) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii 

activităţii 
13. Dispoziţii finale : 

 Prevederile prezentului act adiţional la contractul  individual de muncă se completează cu 
dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, ale contractului 
colectiv de muncă aplicabil, precum şi a oricăror reglementări legale în materie. 
 Prezentul  act adiţional la contractul individual de muncă s-a încheiat în 3 exemplare. 
 14. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 
prezentului act adiţional la contractul  individual de muncă precum şi contestaţiile la sancţiunile 
disciplinare aplicate conform Codului Muncii, regulamentului intern al societăţii şi altor legi speciale, se 
vor soluţiona pe cale amiabilă la sediul societăţii. 
 În situaţia în care conflictul şi/sau contestaţiile nu se soluţionează pe cale amiabilă, acestea se vor 
soluţiona de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.  
 Subsemnatul.................................................................... declar pe proprie răspundere că la data de 
......................... mi s-au adus la cunoştinţă de către salariaţii Biroului Personal Învăţământ Comunicare 
Internă,/ Compartimentului Personal  al subunităţii.................................................,  toate clauzele generale 
ale actului adiţional la contractul individual de muncă. 
 
DIRECTOR  GENERAL, 

 
  SALARIAT,                                      
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