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Art.1. Normele privind organizarea şi disciplina muncii în cadrul Clubului Sportiv 

”Unirea” Focșani, având sediul în Aleea Stadionului nr. 2, Focșani/ Vrancea, sunt 

stabilite prin prezentul REGULAMENT INTERN, întocmit în baza prevederilor 

legislației în vigoare . 

 

Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor participantilor la 

activitatea sportivă care au încheiat contracte de activitate sportivă indiferent de 

durată, tuturor angajaţilor unităţi care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract 

individual de muncă/voluntariat, indiferent de durata sau tipul contractului de muncă 

sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu. 

 

Art.3. Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor 

detaşaţi de la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul Clubului Sportiv 

”Unirea” Focșani pe perioada detaşării.  

  

Art.4. Prezentul Regulament poate fi completat prin norme interne de serviciu, norme 

generale sau specifice, proceduri, în domeniul conduitei salariaților Clubului Sportiv 

”Unirea” Focșani în măsura în care acestea sunt necesare, precum si a dispozițiilor 

cuprinzând reglementări generale, dar care nu privesc ordinea interioara.. 

 

Art.5. Regulamentul intern are ca scop asigurarea ordinii în interiorul instituției , 

armonizând eforturile salariaților și sportivilor în vederea dezvoltării sportului de 

performanță la Clubul ”Unirea” Focșani.  

 

 

Capitolul II. Drepturile si obligatiile angajatorului și ale salariaților 

 

 

Secțiunea I. - Drepturile şi obligaţiile angajatorului 

 

Art.6. Conducerea Clubului Sportiv ” Unirea” Focșani are datoria de a lua toate 

măsurile legale pentru asiguraea condițiilor corespunzătoare desfășurării activității 

instituției, în limita bugetului aprobat. 

 

Art.7.  Conducerea Clubului Sportiv ” Unirea” Focșani asigură buna organizare a 

întregii activități, sens în care stabilește normele de disciplină a muncii, obligațiile 

salariaților și a participanților la activitatea sportivă, precum și răspunderea acestora 

pentru încălcarea atribuțiilor de serviciu. 

 

Conducerea Clubului Sportiv ” Unirea” Focșani are, fără a fi limitativ menționate, 

următoarele drepturi și obligații: 
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- fundamentează programul de activități al instituției pe termen scurt și pe termen 

lung, cu reactualizarea periodică; 

- face propuneri privind structura organizatorică a instituției, precum și 

structurile organizatorice pe domenii de activitate; 

- exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

- aprobă, sau după caz, propune spre aprobare, încadrare, promovare, 

sancționarea, suspendarea, eliberarea din funcție a personalului din cadrul 

instituției; 

- îndeplinește atribuții, conform reglementărilor în vigoare, cu privire la fișa 

postului și evaluarea performanțelor profesionale ale personalului instituției; 

- aprobă, sau după caz, propune, spre aprobare, programarea, efectuarea și 

reprogramarea concediilor de odihnă pentru personalul instituției; 

- repartizează, spre soluționare, corespondența și alte lucrări care sunt în 

atribuțiile instituției; 

- propune numărul de posturi pentru fiecare compartiment și îl trimite spre 

aprobare Ministerului Tineretului și Sportului; 

- asigură respectarea și ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de  

instituție; 

- asigură egalitate de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați în 

cadrul relațiilor de muncă de orice fel; 

- organizează timpul de muncă în raport cu prevederile legale, 

dispozițiile/ordinele Ministerului Tineretului și Sportului, necesități de 

asigurare a funcționalității instituției; 

- asigură respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru și de 

odihnă, precum și la orice alte drepturi cuvenite salariațiilor; 

- asigură spațiul și dotările necesare desfășurării activității salariaților și a 

participanților la activitatea sportivă, în limitele bugetului aprobat; 

- urmărește activitatea compartimentelor pentru desfășurarea lucrului în condiții 

normale (relații de serviciu, condiții de mediu, încărcarea cu sarcini a 

salariaților, dotarea cu echpamente tehnice și consumabile), în spiritul 

sarcinilor ce revin prin R.O.F; 

- asigură accesul la formarea profesională în limita bugetului aprobat; 

- urmărește efectuarea instructajului de securitate și sănătate în muncă prin 

persoană desemnată sau serviciu externalizat; 

- asigură locuri de muncă corespunzătoare sub aspectul cerințelor normale de 

securitate și igiena muncii; 

- asigură efectuarea controlului medical obligatoriu, prevăzut de legislația în 

vigoare, pentru salariații instituției; 

- emite decizia de sancționare pe baza propunerilor cuprinse în raportul comisie 

de disciplină; 
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- orice alte drepturi și obligații stabilite în Regulamentul de organizare și 

funcționare aprobat sau, după caz, care rezultă din lege. 

 

Secțiunea II. – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

 

Art.8. Salariații Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani au următoarele drepturi: 

 

- să li se asigure stabilitatea în muncă, contractul individual de muncă sau decizia 

de numire în funcția contractuală putând să înceteze sau să fie modificată doar 

în cazurile și condițiile prevăzute de lege; 

- să beneficieze de condiții corespunzătoare de muncă, de sănătate și securitate 

în muncă, de indemnizații de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a 

capacității de muncă și alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege; 

- să li se asigure repaus săptămânal, concediu de odihnă anual plătit și să 

beneficieze de zile libere stabilite prin lege; 

- să beneficieze de concediu de studiu fără plată în condițiile legii; 

- să li se asigure salarizarea potrivit dispozițiilor legale în vigoare, să beneficieze 

de prime și alte drepturi salariale prevăzute de lege; 

- accesul la informare, documentare; 

- dreptul la asistență și control medical periodic; 

- dreptul la egalitate de șanse și tratament; 

- dreptul la grevă; 

- dreptul la asociere sindicală; 

- dreptul la opinie; 

- personalul încadrat în funcție pentru care, prin fișa postului, are stabilite sarcini 

care necesită deplasări frecvente cu mijloacele detransport în comun, are 

dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu, conform dispozițiilor legale și procedurilor aplicabile; 

- să beneficieze de indemnizațiea de delegare /detașare și decontarea cheltuielilor 

de transport/cazare, conform prevederilor legale în vigoare; 

- dreptul la formare profesională, în limitele bugetului aprobat; 

alte drepturi prevăzute de acte normative în vigoare și aplicabile categoriei de 

personal; 

 

Art.9. (1) Salariații Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani au obligația de a respecta 

ordinea și disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le 

revin conform contractului individual/deciziei de numire în funcție sau, după caz, 

dispuse ierarhic. 

 (2) Salariații Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani au, în principal, fără a fi 

limitativ menționate, următoarele îndatoriri: 
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- să își îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de muncă sau deciziile 

de numire în funcție, conform fișei postului, dispozițiile ierarhice și procedurile 

aplicabile la nivelul compartimentului din care face parte; 

- să respecte Constituția, legile  țării, R.O.F, Regulamentul Intern, și să acționeze 

în aplicarea dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu 

respectarea eticii profesionale; 

- să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu 

activitatea instituției chiar și după încetarea raportului de serviciu/muncă; 

- să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de 

soluționare și în care instituția are calitate de parte; 

- să nu dezvăluie informații cu caracter public, în alte condiții decât cele 

prevăzute de lege; 

- să respecte programul de lucru și să folosească cu eficiență timpul de lucru; 

- să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea 

promovării de acțiuni juridice sau de altă natură împotriva statului sau 

instituției; 

- persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de 

conducătorul instituției; 

- să aibă un comportament bazat pe respect, profesionalism, bună-credință, 

corectitudine și amabilitate; 

- să nu aducă atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul 

instituției, precum și persoanele cu care intră în legătură în exercitarea funcției, 

prin: întrebuințarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieții 

private, sesizarea unor plângeri calomnioase; 

- să execute întocmai și la timp obligațiile de serviciu ce le revin; 

- să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă; 

- să cunoască bine lucrările pe care le au de executat; 

- să-și însușească și să-și perfecționeze cunoștințele profesionale necesare 

îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, să participe la instructaje sau cursuri 

organizate de instituție sau MTS în acest scop; 

- să nu solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt 

avantaje care le sunt destinate personal sau familiei, care le pot influența 

impațialitatea în exercitarea funcției ori pot constitui o recompensă în raport cu 

funcția deținută; 

- să nu urmărească în realizarea atribuțiilor, obținerea de foloase sau avantaje în 

interes personal ori producerea de prejudicii morale sau materiale altor 

persoane; 

- să nu impună altor persoane din cadru instituției să se înscrie în organizații sau 

asociații, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, 

promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale; 
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- să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a instituției, să 

evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun 

proprietar; 

- să respecte dispozițiile privind păstrarea secretului de stat și de serviciu, datelor 

sau informațiilor care nu sunt destinate publicității; 

- să respecte prevederile legale în domeniul sănătății și securității în muncă și a 

situațiilor de urgență respectiv protecția mediului sau a oricăror alte situații care 

ar putea pune în primejdie clădirile, viața și integritatea corporală, sănătatea 

personală sau a altor persoane, precum și a patrimoniului in 

- stituției; 

- să respecte regulile de accces în instituție, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror 

persoane dacă prin prezența acestora ar putea provoca un pericol pentru 

siguranța sau funcționarea normală a instituției; 

- în cazuri de forță majoră, au obligația să participe și să asigure realizarea 

măsurilor de protecție civilă; 

- să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiții 

a sarcinilor ce le revin, în ținută vestimentară decentă, să nu se prezinte la 

servici în stare de ebrietate sau sub  influența unor substanțe interzise și să nu 

consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

- să înștiințeze șeful ierarhic superior, de îndată ce a luat la cunoștință de 

existența unor nereguli, abateri, etc; 

- să cunoască prevederile Codului Muncii, ale O.U. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, regulamentelor și oricăror alte dispoziții cu caracter normativ în 

legătură cu funcția deținută, precum și dispozițiile/deciziile conducerii, 

conformându-se acestora întocmai; 

- să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice; 

- să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau 

documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției; 

- sunt obligați să rezolve petițiile care le sunt repartizate de conducătorul 

compartimentului/ directorul instituției, fiind interzis să le primească direct de 

la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora în 

afara cadrului legal; 

- să folosească rațional și să aibă grijă de patrimoniul instituției, inclusiv de 

bunurile predate de instituție în scopul facilitării îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu, respectiv autoturisme din dotare, echipamente de birotică, piesele de 

mobilier, posturile telefonice, telefoanele mobile și oricare alte bunuri care 

aparțin  instituției; 

- să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și după utilizare 

să-l înapoieze sau să-l pună în locul destinat de păstrare; 

- să predea bunurile încredințate pentru desfășurarea activității numai în baza 

unui proces verbal de predare primire; 
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- salariații care urmează să  înceteze activitatea, să își suspende raportul de 

serviciu/muncă, să fie detașați/delegați, au obligația de a preda 

administratorului bunurile  încredințate pentru  îndeplinirea raporturilor de 

serviciu; 

- să depună declarația de avere și declarația de interes, (personalul cu funcție de 

conducere) completate potrivit legii, la termenele prevăzute de lege;  

- să prelucreze datele cu caracter personal în limita de competență și cu 

respectarea Regulamentului UE nr. 679/2016; 

- orice alte îndatoriri prevăzute în actele normative, în procedurile aplicabile 

și/sau dispuse ierarhic. 

 

(3) Nerespectarea obligațiilor legale, precum și a celor prevăzute în prezentul 

regulament, în procedurile aplicabile și/sau dispuse de conducere poate atrage 

răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaților. 

  

 

Secțiunea III. Drepturile și obligațiilor participanților la activitatea sportivă  

 

Art.10. (1) Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi:  

 

- dreptul la remunerare pentru activitatea depusă;  

- dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);  

- dreptul la securitate şi sănătate în activitatea sportivă;  

- dreptul la control medical periodic; 

- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

- dreptul la demnitate și respect în activitatea de pregatire și cea competițională; 

- dreptul la informare şi consultare; 

- dreptul la petiţie 

  

(2) Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligaţii:  

 

- obligaţia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către Clubul Sportiv 

”Unirea” Focșani prin regulamentul intern;  

- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate stabilite de Clubul 

Sportiv ”Unirea” Focșani;  

- obligaţia de a respecta regulamentele Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani şi cele 

prevăzute de Federațiile Române pe ramurile de sport la care Clubul este afiliat;  

- obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale Clubul Sportiv ”Unirea” 

Focșani cu care a încheiat prezentul contract;  

- obligaţia de a se supune examinărilor şi tratamentelor medicale periodice;  

- obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu;  
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- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine 

Interioară al Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani si în celelalte reglementări 

interne; 

- să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în 

exercitarea atribuţiilor ce le revin;  

- să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea clubului în situaţia în 

care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la 

programul de pregatire, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 

24 de ore; 

- să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze 

confidenţialitatea privind conţinutul acestuia. 

 

Capitolul III. Reguli privind organizarea timpului de munca si acordarea de 

concedii si zile libere 

 

Secțiunea  I. – Reguli privind organizarea timpului de muncă 

 

Art.11. (1) În cadrul relațiilor de muncă/raporturilor de serviciu funcționează pe 

principiul egalității de tratament față de toți angajații. 

(2) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de angajat, bazată pe 

criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, 

rasă, culoare etnie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. 

(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, 

restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute 

la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea 

recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii. 

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică 

aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană 

în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea 

prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop 

legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și 

necesare. 

(5) Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi şi pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex 

se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 

și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art.12. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru 

îndeplinirea sarcinilor de muncă. 
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Art.13. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi și de 40 ore pe 

săptămână și este valabila pentru tot personalul administrativ al Clubului Sportiv 

”Unirea” Focșani, indiferent de funcția ocupată. 

 

Art.14. În funcție de necesități se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului 

de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 ore pe 

săptămână. 

 

Art.15. Durata maxima legală a timpului de munca nu poate depăși 48 de ore pe 

săptămână , inclusiv orele suplimentare. 

 

Art.16. (1) Orele suplimentare pot fi efectuate în cazurile si condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare și numai cu acordul salariatului, cu excepția cazurilor de forță 

majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau 

pentru înlăturarea consecințelor unui accident. 

(2) Zilele de sâmbătă și duminică pot fi zile lucratoare atunci când desfășurarea 

normală a activității o impune, acestea vor fi compensate conform art.21 din legea 

153/2017, coroborat cu art 35 alin 1 din OUG 114/2018. 

(3) La solicitarea angajatorului, salariații pot efectua munca suplimentară, care nu va 

putea depăși 8 ore pe saptamană , în afara programului normal de lucru , conform 

legii. 

(4) Salariații sunt obligați să respecte programul de lucru stabilit de conducerea 

clubului în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(5) Programele de lucru ca și orice modificare a acestora vor fi aduse la cunoștința 

angajaților fie prin afișe, prin decizii sau note interne sau când legislația în vigoare 

impune acest lucru. 

(6) Activitatea Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani este condusă de către:  

✓ Director  

✓ Contabilul sef  

(7) Personalul de execuție al compartimentului achiziții publice, investiții, 

patrimoniu, administrativ, secretariat și relații publice, respectiv : 

✓ Consilier 

✓ Referent de specialitate 

✓ Funcționar administrativ 

✓ Muncitor calificat 

✓ Muncitor calificat 

✓ Muncitor calificat 

✓ Muncitor calificat 

✓ Șofer 

(8) Personalul compartimentului financiar, contabilitate, resurse umane: 

✓ Contabil șef 

✓ Inspector specialitate I 

✓ Economist 
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vor avea programul de lucru de luni până joi în intervalul orar 08.00 – 16.30, respectiv 

vineri în intervalul orar 08.00 – 14.00 cu respectarea Art.14,15 și 16 alin 2,3,4,5 prin 

prezentul Regulament. 

(9) Personalul executie sport , respectiv: 

✓ Medic specialist, norma ½ 

✓ Inspector specialitate /expert sportiv 

✓ Antrenor  atletism, norma 1/2 

✓ Antrenor maestru atletism, norma 1/1 

✓ Antrenor maestru judo, norma 1/1 

✓ Antrenor judo, norma 1/1 

✓ Antrenor box, norma 1/1  

✓ Antrenor box, norma 1/2 

✓ Antrenor box, norma 1/2 

✓ Antrenor maestru tir, norma 1/1  

✓ Antrenor tir, norma 1/1 

✓ Antrenori voluntari 

 Participantii la activitatea sportivă, așa cum sunt definiți de Legea 69/2000 – 

legea educației fizice și sportului si HG 884/2001 – Regulamentul de aplicare al Legii 

69/2000 desfășoară programele de antrenamente în baza programărilor 

trimestriale/anuale propuse de către șefii de secții și aprobate de Directorul Clubului, 

iar participarea la competiții oficiale se va face în limita timpului aprobat prin 

Regulamentele federațiilor sportive pe ramura de sport. Orice modificare a 

programărilor trimestriale/anuale va fi supusă aprobării Directorului . 

 În situația în care personalul din compartimentul Sport participă la competițiile 

sportive desfășurate în zilele de repaus săptămânal și zile de sărbătoare legală, așa 

cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, acestea se vor compensa prin acordare de 

timp liber corespunzător în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

(10) Prin dispoziția conducerii, programul de lucru poate fi stabilit și în zilele în care, 

potrivit legii, nu se lucrează, urmând a se asigura compensarea cu timp liber 

corespunzător sau după caz, acordarea unui spor la salariu, conform dispozițiilor 

legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(11) Conducerea ClubuluiSportiv ”Unirea” Focșani are dreptul, respectând limitele și 

procedurile impuse de legislația în vigoare, să modifice programul de lucru în funcție 

de necesități fără a se impune modificarea regulamentului intern. 

 

Art.17. (1)Conducerea Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani are obligatia de a înființa 

evidența prezenței personalului la serviciu, pe baza unor condici și/sau pontaje. 

(2)Conducătorii de secții sportive sau persoana numită prin decizia directorului au 

obligația de a ține evidența activității prestate de personalul din compatrimentul sport, 

pe baza unor condici de prezență puse la dispoziție de Biroul Resurse Umane, în care 

salariații vor semna la venire și la plecare. 

(3)În condica de prezență / pontaj se vor nota întârzierile și lipsurile de la program, 

cu specificarea dacă acestea sunt motivate sau nu. 

(4)În cazul în care întârzierea sau absența s-a datorat unei situații neprevăzute sau a 

unor motive independente de voința angajatului (boala, accident, e.t.c.) salariatul are 

obligația de a informa în urmatoarele 2 (doua ) zile lucratoare șeful ierarhic. 



12 
 

(5)Toate deplasările/delegările personalului se vor efectua numai în baza ordinului de 

deplasare /delegare semnat de directorul instituției, ele vor fi înregistrate în reistrul de 

evidență al ordinelor de deplasare/delegare. 

 

Art.18. (1)Situatia prezentei la serviciu pontajul se întocmește lunar, până la sfârșitul 

lunii, împreună cu necesarul de cheltuieli salariale. Necesarul de cheltuieli salariale 

va fi trimis spre aprobare Ministerului Tineretului și Sportului. 

(2)Situația prezenței poate fi modificată numai cu aprobarea scrisă a Directorului. 

(3)Înscrierile de date false în condica de prezență, semnături false constituie o abatere 

gravă și va fi sancționată conform prevederilor prezentului regulament. 

(4)Prezentarea certificatului medical (în original) se face până la data de 5 a lunii 

următoare celei pentru care a fost acordat. Certificatul medical, în original, se depune 

la biroul secretariat/resurse umane. 

(5) Statele de plată, împreună cu documentele în baza cărora au fost întocmite, se 

înaintează persoanei desemnate pentru controlul financiar preventiv, până la data de 

10 a lunii următoare, pentru luna precedentă. 

 

Art.19. Salariații pot fi învoiți să lipsească în interes personal de la serviciu un număr 

de până la 8 ore din cursul unei zile sau o zi întreagă (8 ore)  numai cu aprobarea 

conducerii. 

 

Art.20. Ieșirea salariaților din incinta Clubului Sportiv, în timpul programului de 

lucru, este permisa numai cu aprobarea expresă a șefului ierarhic sau în baza ordinului 

de deplasare ori a dispoziției verbale sau scrise date de Directorul Clubului. 

 

Art.21. Primirea altor persoane, străine instituției pentru diferite scopuri se face 

potrivit procedurii speciale stabilită de către conducere. 

 

Art.22. Conducerea va organiza controlul zilnic, la sfârșitul programului, a modului 

în care angajații respectă obligațiile pe care le au în ceea ce privește închiderea 

ferestrelor, încuierea birourilor, dulapurilor și fișetelor, stingerea luminilor. 

Accesul în incinta unității dupa orele de program precum și în zilele de repaus și 

sărbători legale se admite doar cu aprobarea conducerii. 

 

Secțiuunea II. - Concediile 

 

Art.23. Conducerea Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani poate acorda, potrivit legii, 

concedii fără plata la cererea celor interesați în situația în care acest lucru nu greveaza 

activitatea curenta. 

 

Art.24. (1) Programarea concediilor de odihnă se face în luna decembrie pentru anul 

viitor. Propunerile de programare a concediilor se aprobă de conducerea unității. 

(2) Ordinea concediilor va fi stabilită eșalonat în tot cursul anului, ținându-se seama 

de buna desfășurare a activității dar și de interesele angajaților.  

(3) Durata minima a concediilor de odihna este de 21 de zile lucrătoare, și în 

conformitate cu Contractul colectiv de muncă.  
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La acestea se mai adauga zile de concediu în funcție de vechimea totală în muncă, 

astfel:  

- pentru o vechime 0-1 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) -21 zile 

lucrătoare; 

- pentru o vechime 1-5 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) -22 zile 

lucrătoare; 

- pentru o vechime 5-10 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) -23 zile 

lucrătoare; 

- pentru o vechime 10-15 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) -25 zile 

lucrătoare; 

- pentru o vechime 15-20 ani (neîmpliniți la data începerii concediului) -28 zile 

lucrătoare; 

- pentru o vechime peste 20 de ani -30 zile lucrătuare. 

Pentru fiecare 5 ani de vechime în aceași unitate, concediul de odihnă se 

suplimentează cu câte 1 zi. 

(4) Concediul anual de odihnă poate fi fragmentat în mai multe tranșe, dar obligatoriu 

una dintre tranșe va fi de minimum 10 zile lucrătoare. 

(5) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește prin contractul  

individual/colectiv de munca și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un 

an calendaristic. 

(6) Salariatul cu timp parțial beneficiază de concediu de odihnă integral, întocmai ca 

un salariat cu normă întreagă. 

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

(8) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau 

parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, 

cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă 

neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut 

dreptul la concediul de odihnă anual. 

(9) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în 

cazul încetarii contractului individual de muncă. 

 

Art.25.  Dreptul la concediul de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 

renunțări sau limitari, conform art.144, pct.2 din Legea 53/2003- Codul Muncii cu 

modificările și completă 

rile ulterioare. 

 

Art.26. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o 

indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, constând 

în salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent din ultimele 3 

luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile 

de concediu. Această indemnizaţie nu poate fi mai mică decât salariul de bază, 

indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, 

prevăzute în contractului individual de muncă al fiecărui angajat . 

 

Art.27. În caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa 

salariatului la locul de muncă, acesta poate fi rechemat din concediu, prin hotărârea 
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organelor de conducere ale angajatorului, formulată în scris. În cazul rechemării, 

persoanele în cauză au dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor suportate de către 

salariat şi familia acestuia necesare în vederea revenirii, şi a eventualelor prejudicii 

suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Aceste cheltuieli vor 

fi suportate de către angajator în măsura dovedirii lor prin acte şi prin stabilirea unei 

legături nemijlocite între aceste prejudicii şi faptul rechemării. 

 

Art.28. Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în 

familie: 

- căsătorie - 5 zile 

- naşterea unui copil - 3 zile; 

- decesul unui membru de familie (soţ, sotie, copil, părinţi, socri, bunici, frati, 

surori) - 3 zile; 

- donatori de sânge 1 zile (conform legii); 

- control medical anual – o zi; 

- alte zile libere prevăzute de contractul colectiv de muncă: 

 

Art.29. Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără 

plată, pe bază de cerere.  

 

Art.30. (1) Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, 

care se pot acorda cu sau fără plată, în virtutea obligaţiei salariaţilor de a menţine 

gradul sporit de competitivitate a procesului de muncă. 

(2) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii 

formulate în scris de către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de 

salariat din iniţiativă proprie. 

(3) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă 

numai cu acordul  reprezentantului salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar 

prejudicia grav desfăşurarea activităţii. 

(4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea 

concediului; 

- să precizeze:   

a) data de  începere a stagiului de formare profesională; 

b) domeniul; 

c) durata; 

d) denumirea instituţiei. 

(5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza în 

întregime şi/sau fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea 

examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea 
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examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior, cu respectarea modalităţii de întocmire a cererii prevăzute in prezentul 

regulament. 

(6) La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte 

angajatorului dovada absolvirii cursului în discuţie. 

 

Art.31. La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, în primele 8 

săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu certificatul de naştere al acestuia. 

Durata acestuia este de 5 zile lucratoare. 

 

Art.32. Concediul medical: când absența se datorează îmbolnăvirii salariatului, acesta 

trebuie să înștiințeze prin orice mijloace conducerea în termen de 24 de ore și să 

depună certificatul de concediu medical în termenele prevăzute de lege, biroului 

resurse umane. 

 

Art.33. Conducerea Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani va ține evidența întârzierilor, 

învoirilor, a concediilor de boală și fără plată și separat a concediilor de odihnă .  

 

Art.34.  Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care 

nu se lucrează, se face de către angajator.  

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

 - 1 si 2 ianuarie; 

 - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane; 

 - Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui; 

 - prima și a doua zi de Paști; 

 - 1 mai; 

 - 1 iunie; 

 - prima și a doua zi de Rusalii; 

 - Adormirea Maicii Domnului; 

 - 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Întai chemat, Ocrotitorul Romaniei; 

 - 1 decembrie; 

 - prima și a doua zi de Crăciun; 

 - doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decat cele creștine, pentru persoanele aparținând 

acestora. 

Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 

 

 

  

Capitolul IV. Reguli privind salarizarea 

 

Art. 35. (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare 

salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, în moneda naţională.  
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(2) Salariul cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte 

adaosuri.  

 

Art. 36. Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.   

 

Art. 37. (1) Salariul de bază se stabileşte în conformitate cu Legea 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Capitolul V. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 

 

Secțiunea I.  Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile  

 

Art.38. Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită 

cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prevederile 

prezentului regulament intern, ale contractului individual de muncă, ale contractului 

colectiv de muncă aplicabil, precum şi orice alte prevederi legale în vigoare, constituie 

abatere şi se sancţionează indiferent de funcţia ocupată de salariatul ce a comis 

abaterea. 

 

Art.39. Constituie abatere disciplinară, cel puţin următoarele fapte: 

a) îndeplinirea neglijentă a atribuţiilor de serviciu; 

b) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

c) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

d) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 

e) părăsirea unităţii în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau 

aprobarea directorului; 

f) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale; 

g) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea necuviincioasă faţă de 

colegi; 

h) comportamentul de infidelitate faţă de instituție; 

i) refuzul de a purta echipametul de protecţie; 

j) nerespectarea  discuplinei la locul de muncă; 

k) comunicarea, divulgarea pe orice cale pentru alţii sau în orice scop personal de 

acte, note, fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date ale 

instituției; 

l) nerespecatrea normele de bază şi a celor privind siguranţa incendiilor;  

m) propaganda în rândul salariaţilor în favoarea altui angajator, înrăirea angajaţilor 

faţă de colegii de muncă sau faţă de conducerea societăţii etc. 

 

Art.40. Constituie abateri grave, acele abateri care prin modul de săvârşire, 

consecinţele produse şi gradul de vinovăţie, au afectat în mod deosebit procesul de 

muncă, prin încălcarea gravă a prevederilor mai sus enunţate. Caracterul grav al 
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abaterii va fi apreciat în concret cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile, 

prin coroborarea tuturor motivelor de fapt şi de drept ce au condus  la aceasta. Abaterii 

grave constatate ca având acest caracter, îi va corespunde o sancţiune disciplinară 

prevăzută la art.42 –  în prezentul Regulament Intern. 

 

Art.41. Abateri repetate reprezintă acele încălcări ale prevederilor prezentului 

Regulament Intern şi ale celorlalte obligaţii legale, pe care salariatul le-a săvârşit într-

o perioadă de 6 luni şi pentru care vor fi sancţionaţi, în urma îndeplinirii procedurii 

legale cu o sancţiune prevăzută la art.39 lit.b – e din prezentul Regulament Intern. 

 

Art.42. (1)În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare 

ce se aplică sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator funcției în care 

s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile; 

c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază și/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere 

pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește 

un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta. 

(3) Sancțiunea disciplinara se radiaza de drept în termen de 12 luni de la aplicare, 

dacă salariatului nu i se aplica o noua sancțiune disciplinara în acest termen. Radierea 

sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisa în forma scrisă. 

 

Art.43.(1)Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură 

sancţiune. 

(2)Amenzile disciplinare sunt interzise. 

 

Art.44. Aplicarea sancţiunilor disciplinare corespunzător abaterilor săvârşite de 

salariaţii unor alţi angajatori detaşaţi în cadrul Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani sunt 

de competenţa directorului sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, în 

conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului, pe întreaga perioadă a detaşării. 

 

Art.45.(1)Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.42 lit.b – d în prezentul 

Regulament intern, salariaţilor detaşaţi ai altor angajatori, angajatorul este obligat să 

solicite acordul scris al angajatorului cu care salariatul detaşat are încheiat contract 

individual de muncă. 

(2)Sancţiunea disciplinară prevăzută la art.42 lit.e în prezentul Regulament Intern faţă 

de persoana detaşată, nu poate fi dispusă  decât de (conducerea) angajatorul acestuia, 

în urma transmiterii de urgenţă a actelor ce dovedesc îndeplinirea procedurii 



18 
 

disciplinare de către Clubul Sportiv ”Unirea” Focșani, la care această persoană a fost 

detaşată. 

 

Secțiunea II. Reguli referitoare la procedura disciplinară  

 

Art.46. Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nici o sancţiune disciplinară nu se 

poate aplica înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

 

Art.47.(1) Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile precum şi 

respectarea procedurii prealabile aplicării sancţiunii disciplinare revine comisie de 

etică/disciplină. 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat 

în scris; dispoziţia de convocare (convocatorul) va preciza obiectul, data, ora şi locul 

întrevederii şi va fi adusa la cunostinta sariatului fizic sau expediată prin poştă, cu 

confirmare de primire. 

(3)În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să 

susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite 

să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, 

precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de un consultant extern specializat în 

legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

(4) Actele procedurii prealabile şi rezultatele acestora vor fi consemnate într-un  

referat scris ce se întocmeşte de către comisia sau persoana abilitată de angajator să 

efectueze cercetarea disciplinară prealabilă. 

(5) Persoana abilitată va înregistra în Registrul general de intrări – ieşiri al instituției 

actele prezentate în apărare şi susţinerile formulate în scris de către salariat sub forma 

notei explicative, împreună cu celelalte acte de cercetare efectuate. 

(6) În cazul în care salariatul refuză a da nota explicativă, se întocmeşte un proces 

verbal de către comisia sau persoana ce efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, 

prin care se stipulează refuzul acestuia de a da notă explicativă, act ce va fi anexat 

referatului. 

(7) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de următoarele: 

a) împrejurarea în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie al salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportamentul general în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta; 

 (8) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv dă dreptul 

angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare 

prealabile. 
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Art.48. Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre 

săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

 

Art. 49. Obligatoriu, decizia trebuie să cuprindă:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor care au fost încălcate; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată 

cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată; 

 

Art.50. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 

calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se 

predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 

prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

 

Art.51. Sancţiunile disciplinare aplicabile abaterilor săvârşite de către salariaţi şi 

constatate după procedura mai sus enunţată vor fi stabilite de către conducătorul 

societăţii sau de către persoana împuternicită expres de către acesta, în conformitate 

cu atribuţiile stabilite prin fişa postului. 

 

Art.52. Decizia poate fi contestată de către salariat, la tribunalul în a cărei 

circumscripţie îşi are domiciliul/reşedinţa persoana sancţionată, în termen de 30 de 

zile calendaristice de la data comunicării. 

 

Capitolul VI. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al 

înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii 

 

Art.53. (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament 

faţă de toţi salariaţii. 

(2)Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, 

discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de 

rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, 

orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, 

opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate 

sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă. 

(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute 
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la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea 

recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică 

aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană 

în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei 

discriminări directe. 

(5) Este interzisă hărţuirea. Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are la 

bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea 

demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, 

umilitor sau ofensator. 

 (6) Este interzisă orice discriminare bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnice, religie, 

opinie politică, orientare socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală. 

 

Art.54. În cazul în care se consideră discriminaţi, angajaţii pot să formuleze 

reclamaţii, sesizări sau plângeri către angajator sau împotriva lui. 

(1)În cazul în care reclamaţia nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin mediere, 

persoana angajată are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească 

competentă. 

 

Capitolul VII Soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă 

 

Art.55.(1) În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor 

individuale de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului 

social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la 

încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, 

părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual 

de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. 

(2)Prin conflict de munca se ințelege conflictul dintre salariat și angajatori privind 

interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din 

desfășurarea raporturilor de munca. 

(3) În cazul unui conflict individual de muncă, părțile vor acționa cu bună-credință și 

vor încerca soluționarea amiabilă a acestuia. 

În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale 

de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social nr. 

62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la încheierea 

contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot 

cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă 

se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. 

(4)Prin conciliere, se înțelege modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor 

individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația 
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muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul 

consimțământ al părților. 

 (5)Consultantul extern specializat în legislația muncii prevăzut poate fi un avocat, un 

expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, 

care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea 

conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite 

prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți 

conform înțelegerii acestora. 

(6) Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber consultantul extern. 

(7) Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii 

procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite 

celeilalte părți invitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul 

individual de muncă. 

(8) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la 

data comunicării invitației prevăzute la alin. 7 

(9). Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii. 

(10) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluție, consultantul 

extern va redacta un acord care va conține înțelegerea părților și modalitatea de 

stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părți și de către consultantul 

extern și va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în 

acesta. 

(11) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de 

către părți și de către consultantul extern, în următoarele situații: 

a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului; 

b) prin constatarea de către consultantul extern a eșuării concilierii; 

c) prin neprezentarea uneia dintre părți la data stabilită în invitația prevăzută la alin. 

(8). 

(12) În cazul în care părțile au încheiat numai o înțelegere parțială, precum și în 

cazurile prevăzute la alin. (11) lit. b) și c), orice parte se poate adresa instanței 

competente cu respectarea prevederilor art. 208 si 210 din Legea nr. 62/2011, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea soluționării în 

totalitate a conflictului individual de muncă. 

 

Art.56. (1) În măsura în care va face dovada încălcării unui drept al său, orice salariat 

interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului Intern, în 

scris cu precizarea expresă a prevederilor ce îi încalcă dreptul şi a prevederilor legale 

care consideră salariatul că sunt astfel încălcate. 

(2) Angajatorul desemnează o persoană care să participe la ședința de conciliere a 

salariatului în legătură cu modul de derulare al raportului de muncă între angajator şi 

angajat cu respectarea prevederilor RI. 

 

Art.57. (1) Sesizarea astfel formulată va fi înregistrată în Registrul general de intrări 

– ieşiri al instituției. 

(3) După înregistrarea răspunsului în Registrul general de intrări ieşiri, persoana 

împuternicită de directorul instituției va întocmi invitația scrisă: 
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- personal, sub semnătura de primire, cu specificarea datei primirii; 

- prin poştă, în situaţia în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal invitația 

sub regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

 

Art.58. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul Intern este de 

competenţa instanţelor judecătoreşti – tribunalul în a cărei circumscripţie reclamantul 

îşi are domiciliul, reşedinţa, sau după caz sediul, care pot fi sesizate în 30 de zile  de 

la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate 

cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

Capitolul VIII. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă 

 

Art.59.(1)Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea 

vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate 

aspectele legate de muncă. 

(2)În cazul în care angajatorul apelează la servicii externe, nu este exonerat de 

responsabilităţile sale în acest domeniu. 

(3) Clubul Sportiv ”Unirea” Focșani are contractat serviciu externalizat pentru 

protecția, igiena și securitatea în muncă. 

 

Art.60. (1) Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea 

personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii;  

Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun 

acord de către angajator, împreună cu serviciul extern şi cu sindicatul sau, după 

caz, cu reprezentanţii salariaţilor. 

Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi 

schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea 

după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se 

efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. 

Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei 

în domeniu. 

b) să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un 

timp adecvat şi să le furnizeze mijloace necesare pentru a-şi putea exercita 

atribuţiile; 

c) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de 

protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru; 

d) să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie (daca este 

cazul), in mod gratuit; 

e) să prevină riscurile profesionale; 
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f) să sigure securitatea şi protecţia sănătăţii salariatilor; 

g) să asigure cadrul organizatoric şi a mijloace necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

h) să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 

echipamentului de protecţie care trebuie utilizat; 

i) să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă 

mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a 

incidentelor periculoase;  

j) să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările 

legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de salariatii săi. 

(2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), 

ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

(3) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe 

baza următoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de 

muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de 

producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm 

predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce 

este mai puţin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, 

organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor 

din mediul de muncă; 

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile 

de protecţie individuală; 

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare salariaților. 

(4) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte 

în nicio situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.  

(5) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la 

securitatea şi sănătatea sa precum şi a celorlalţi salariaţi. 

 

Art. 61. În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru 

prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele 

obligaţii: 

a) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, 

sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care 
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să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii și în 

conformitate cu orice modificare legislativă; 

b) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi 

sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor 

legale; 

c) să stabilească pentru salariaţi, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le 

revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor 

exercitate; 

d) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a 

măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a 

prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii 

desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe; 

e) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra 

riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra 

măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare; 

f) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a 

testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care 

urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, 

controlul psihologic periodic, ulterior angajării; 

g) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în 

timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 

h) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul 

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

i) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe 

la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

j) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau 

colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte 

accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane; 

k) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea 

angajaților; 

l) să asigure echipamente individuale de protecţie; 

m) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul 

degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. 

(1)Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de 

medicină a muncii. 

 

Art.62. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele 

obligaţii: 

a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte 
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mijloace de producţie; 

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate, ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum  

şi să utilizeze corect aceste dispozitive. 

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice 

sau alte situaţii care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională; 

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp 

posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

f) să oprească activitatea la apariţia unui pericol iminent de producere a unui 

accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă; 

g) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător 

scopului pentru care a fost acordat si sa-l inapoieze sau sa-l puna la locul 

destinat pentru pastrare; 

h) să se prezinte la intervale programate, la serviciul de medicina muncii prin care 

instituția asigură supravegherea salariaților; 

i) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile 

personalului sanitar; 

j) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă. 

k) Fumatul este permis numai în locurile special amenajate , stabilite de 

conducere; 

l) Se interzice în incinta instituției, păstrarea, distribuirea sau vânzarea de 

substanțe/medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale; 

 

 

Capitolul IX. - Reguli privind protecţia maternităţii la locul de muncă 

 

Art.63. În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide 

şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri 

privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora conform 

prevederilor legale. 

 

Art.64. Salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a 

beneficia de aceste măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor 

fiziologice astfel: 

 a) salariata gravidă va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice 

de graviditate, va depune în copie Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei – 

document medical, completat de medic, însoţită de o cerere care conţine infirmaţii 

referitoare la starea de maternitate şi solicitarea de a i se aplica măsurile de protecţie 

prevăzute de ordonanţă; documentul medical va conţine constatarea stării fiziologice 
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de sănătate, data prezumtivă a naşterii, recomandări privind capacitatea de muncă a 

acesteia pe timp de zi/noapte, precum şi în condiţii de muncă insalubre sau greu de 

suportat; 

 b) salariata lăuză, care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de 

lăuzie respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile, sau după caz a 63 

de zile ale concediului de lăuzie, va solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie 

prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de 

familie/medicul specialist, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut; 

 c) salariata care alăptează, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de 

lăuzie,  va anunţa angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al 

perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de 

familie/medicul specialist în acest sens care va cuprinde şi recomandări cu privire la 

capacitatea de muncă a acesteia; 

 

Art.65. Salariatele prevăzute la art.64 lit. a, b, c, din prezentul regulament au 

următoarele obligaţii: 

a) salariata mamă are obligaţia să efectueze, în cadrul concediului pentru sarcină şi 

lăuzie, concediul postnatal de 42 de zile, după naştere, sau după caz 63 de zile ale 

concediului de lăuzie; 

b) salariatele gravide şi/sau mamele, lăuzele sau care alăptează au  obligaţia de a se 

prezenta la medicul de familie/medicul specialist, pentru eliberarea unui document 

medical care să le ateste starea, care va fi prezentat în copie angajatorului, în termen 

de maxim 5 zile lucrătoare de la data eliberării; 

 

Art.66. Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere 

la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1 din 

OUG 96/2003, angajatorul este obligat să evalueze anual şi să întocmească rapoarte 

de evaluare, cu participarea medicului de medicina muncii, cu privire la natura, gradul 

şi durata de expunere a angajatelor în unitate pentru a depista orice risc pentru 

sănătatea şi securitatea angajatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării şi 

pentru a stabili măsurile care trebuie luate; 

 

Art.67. (1) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia reprezentantului salariaţilor; 

(2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind 

riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor 

care decurg din ordonanţă de urgenţă prin informarea privind protecţia maternităţii la 

locul de muncă (conform modelului din Normele Metodologice) în termen de cel mult 

15 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de evaluare; 
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Art.68. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în 

scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 lit. a, b, 

c, din prezentul regulament, acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina 

muncii. 

 

Art.69. Angajatorului îi revin următoarele obligaţii: 

a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 64 lit. a, b, c,din prezentul 

regulament  la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea, în situaţia în care 

rezultatele evaluării evidenţiază astfel de riscuri; 

b) să nu constrângă salariatele să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării 

lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz; 

c) să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va 

anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei 

desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă; 

d) să modifice locul de muncă al salariatelor prevăzute la art. 64 lit. a, b, c, din 

prezentul regulament  care îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică 

sau în poziţia aşezat, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, 

pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru 

mişcare, la recomandarea medicului de medicina muncii; 

e) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale, constând în 

ore libere plătite salariatei, în cazul în care investigaţiile medicale se pot efectua 

numai în timpul programului de lucru; 

f) să acorde salariatelor care alăptează pauze de alăptare de câte o oră fiecare, în 

timpul programului de lucru/ să reducă durata timpului de muncă cu 2 ore 

zilnic, fără diminuarea drepturilor salariale; 

g) să  transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar, 

salariatele prevăzute la art. care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter 

insalubru sau greu de suportat; 

 

Art.70. Pentru salariatele prevăzute la art. 64. lit. a, b, c, din prezentul regulament 

care desfăşoară activitate care prezintă riscuri pentru sănătate sau securitate ori cu 

repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul trebuie să modifice în mod 

corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, să  repartizeze la alt loc de muncă, 

conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu 

menţinerea veniturilor salariale. 

 

Art.71. (1)În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu 

poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 70, salariatele prevăzute la art. 64 

lit. a, b, c, din prezentul regulament au dreptul la concediu de risc maternal, numai 

dacă solicitarea este însoţită de documentul medical,astfel: 
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a) integral sau fracţionat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a naşterii 

copilului, respectiv datei intrării în concediul de maternitate; 

b) integral sau fracţionat după expirarea concediului postnatal obligatoriu şi dacă 

este cazul, până la data intrării în concediu pentru creşterea copilului în vârstă 

de până la 1/2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;   

c) integral sau fracţionat, înainte sau după naşterea copilului, pentru salariata care 

nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate; 

(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o 

perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile calendaristice, de către medicul de familie sau 

de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate 

fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

 

Art.72. (1) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaţie 

de risc maternal, care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

(2)Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) este egal cu 75 % din baza de calcul 

determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care 

se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, 

pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 

10 din OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, pentru numărul de zile lucrătoare din durata calendaristică a concediului de 

risc maternal; 

 

Capitolul  X. - Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 

 

Art.73. (1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 

contractual se face anual, potrivit dispozițiilor legale incidente aplicabile și 

procedurile aplicabile, de către directorul ClubuluiSportiv ”Unirea” Focșani în fișele 

de evaluare. 

(2) În urma evaluării performanțelor individuale angajatului i se acordă unul dintre 

următoarele calificative: 

”foarte bine”, ”bine”, ”satisfăcător”, ”nesatisfăcător” 

 

Capitolul XI. Reguli pentru angajator și angajați, pe perioada stării de alertă 

coronavirus COVID-19, în România 

Art.74. Obligațiile anagajtorului (instituției): 

(1) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de 

securitate și sănătate în muncă, angajatorul are următoarele obligații: 

a) reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au 

stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă 



29 
 

la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate 

de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal 

de lucru al lucrătorilor, reinstruire efectuată de firma care asigură serviciul 

externalizat. 

b) stabilește activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de 

specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile 

necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării 

măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea 

activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o 

prioritate; 

c) identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și 

actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea 

angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării 

măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; 

d) afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită 

obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul 

organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul 

SARS-CoV-2; 

e) informează angajații, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a 

virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială 

care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru 

gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul 

de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; 

f) informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile: 

– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 

– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 

de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; 

–evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate; 

– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în 

șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După 

utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a 

deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță 

de minimum 1,5 m; 

g) poate asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva 

răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși); 

h) se asigură că persoanele care intră în sediul administrativ și sălile de 

antrenamente respectă măsurile de protecție stabilite de acesta; 

i) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii 

pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să 

poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la 

nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 

j) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor 

care intră în unitate/instituție; 

k) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora 

la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul 

programului; 
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l) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare 

sector al locului de muncă; 

m) interzice accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare 

cu coronavirusul SARS CoV-2; 

n) întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta 

unității cu o persoană simptomatică; 

o) dispune aerisirea birourilor minimum o dată de zi; 

p)  dispune dezinfectarea balustradelor, mânerelor ușilor și ferestrelor din unitate, 

precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori 

este necesar); 

q) Dispune dezinfectarea cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este 

necesar a spațiilor comune și sălilor de antrenamente pentru combaterea SARS 

CoV-2;  

r) asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de 

minimum 1,5 metri între lucrători; 

s) evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, 

asigură nebulizarea și dezinfecția instalației de climatizare conform 

instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru; 

t) asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și 

dezinfectant de mâini și montează postere cu modul corect de spălare a 

mâinilor;ad) amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța 

fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în 

aceeași încăpere.  

u) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea 

sunt strict necesare desfășurării activității și se asigură că, atunci când este 

necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de 

prevenție minimale; 

v) se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează 

preponderent prin mijloace electronice; 

(2) Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu 

coronavirusul SARS CoV-2: 

a) angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai 

mare de 37,3 grade C și/sau stare general alterată, apărute în timpul 

programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la 

domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea 

majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii; 

b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat 

în incintă este mai scurt de 7 zile se închid toate încăperile în care acesta a 

petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); 

c) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii 

(deschiderea geamurilor); 

d) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele 

respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. 

În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea 

curățeniei se va amâna cât mai mult; 

e) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana 

suspectă/confirmată s-a aflat în incintă: 
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- nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară; 

- se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină; 

f) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a 

venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 

1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, 

cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de 

infecție respiratorie. 

Art.75. Obligațiile angajaților: 

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din 

au obligația să urmeze măsurile de mai jos: 

a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și 

instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către 

angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 

b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă 

organizate de angajatori; 

c)  își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă 

(mască și mănuși) cu un echipament nou; 

d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul 

programului și ori de câte ori revin în sediu; 

e) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul 

programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, 

strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată); 

f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă 

simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire 

la acest lucru; 

g) contactează, imediat, medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia 

este gravă, serviciul unic de urgență 112; 

h) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, 

în baza adeverinței eliberate de medicul de familie /adeverița eliberată de DSP 

după perioada de izolare la domiciliu; 

i) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu 

adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic 

emis de către Direcția de Sănătate Publică din județul Vrancea, la încheierea 

perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă 

integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de 

concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;j) se va întrerupe orice 

contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și 

persoana simptomatică; 

j) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 

k)  își spală și își dezinfectează mâinile; 

l) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator; 

m) evită staționarea în spațiile comune; 

n) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară 

activitatea; 

o) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară 

activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și 
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instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau 

contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria 

persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale 

în timpul procesului de muncă; 

p) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât 

în interiorul, cât și în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul 

direct între persoane. 

 

 

 

Capitolul XII. – Avertizorii de integritate 

 

Art. 76  Avertizorul de integritate este persoana care sesizează cu bună-credință 

încălcări ale legii, și care poate fi: 

a) funcționar public – persoana învestită, prin numire într-o funcție publică din 

structura unei autorități sau instituții publice, cu prerogative în realizarea 

competenței acestora, în regim de putere publică, având ca scop realizarea unui 

interes public; 

b) personal contractual, conform Codului Muncii; 

c) personal care își desfășoară activitatea în baza unor statute speciale, medicii, 

profesorii, politistii, grefierii instanțelor, preoții etc. 

Art. 77 Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate sunt: 

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, 

infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și 

infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; 

b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; 

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea 

atribuțiilor autorităților publice, institutiilor publice, companiilor naționale, regiilor 

autonome de interes național și local, ori a societăților naționale cu capital de stat; 

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; 

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția 

persoanelor alese sau numite politic; 

g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței 

decizionale; 

h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările 

nerambursabile; 

i) incompetența sau neglijența în serviciu; 

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, 

promovare, retrogradare și eliberare din funcție; 

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne 

cu nerespectarea legii; 

l) emiterea de acte administrative sau de altă natură, care servesc interese de grup 

sau clientelare; 
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m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al 

autorităților publice, instituțiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de 

interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat; 

n) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei 

administrări și cel al ocrotirii interesului public. 

 

Art.78 Potrivit procedurii operaționale privind avertizorii de integritate, adoptate de 

Agenția Națională de Integritate, persoanele care semnalează faptele de corupție mai 

sus-menționate beneficiază de protecţie, după cum urmează: 

 

a) avertizorii în interes public, care au făcut o sesizare convinși fiind de realitatea 

stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii, beneficiază de prezumţia de 

bună-credinţă, până la proba contrară; 

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 

comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, 

instituţiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și 

local, ori a societăților naționale cu capital de stat, au obligaţia de a invita presa şi un 

reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin 

comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii 

bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii 

raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate; 

c) în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, 

direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, 

comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, 

ascunzându-i identitatea; 

d) în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Legea 

nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu 

prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor. 

 

 

Capitolul XIII. - Dispoziţii finale 

 

 

Art.79. Angajații Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani au obligația de a respecta  

Regulamentul Intern și procedurile aplicabile la nivelul ”Clubului Sportiv ”Unirea” 

Focșani 

Art.77. Regulamentul Intern va fi afișat la sediul Clubului și va fi adus la cunoștința 

salariaților, pe bază de semnătură prin grija compartimentului Resurse Umane. 

Art.78. Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legale în vigoare 

și, după caz, cu prevederile procedurilor aplicabile la nivelul instituției. În situația 

unui conflict de interese între dispozițiile legale și prevederile regulamentului, 

prioritate vor avea dispozițiile legale. 

Art.79. Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului Intern, în baza 

modificărilor prevederilor legale sau la iniţiativa angajatorului, derulată în limita 
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prevederilor legale, este supusă procedurilor de informare stabilite în concret la 

articolele de mai sus. 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Vîlcu Petrea 
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 Clubul Sportiv “Unirea” Focşani  
Nr.32 

Din 08.01.2021 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL 

Nr. 1 

la 

Regulamentul Intern  

al Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani nr.1134/12.10.2020  

 

 

 

Conducerea Clubului Sportiv Unirea Focşani reprezentată prin prof. VÎLCU 

PETREA – în calitate de DIRECTOR – având împuterniciri legale conf. Ord. ANST  

nr. 1863 / 19.09.2011, având în vedere modificările legislative, decide modificarea și 

se completarea Regulamentul Intern al Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani astfel: 

 

Capitolul XII. –  Avertizorii de integritate 

 

Art. 76  Avertizorul de integritate este persoana care sesizează cu bună-credință încălcări ale 

legii, și care poate fi: 

d) funcționar public – persoana învestită, prin numire într-o funcție publică din structura unei 

autorități sau instituții publice, cu prerogative în realizarea competenței acestora, în regim 

de putere publică, având ca scop realizarea unui interes public; 

e) personal contractual, conform Codului Muncii; 

f) personal care își desfășoară activitatea în baza unor statute speciale, medicii, profesorii, 

politistii, grefierii instanțelor, preoții etc. 

Art. 77 Faptele care pot constitui subiectul unei avertizări de integritate sunt: 

o) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură 

directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu 

serviciul; 

p) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; 

q) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor autorităților 

publice, institutiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, 

ori a societăților naționale cu capital de stat; 

r) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; 

s) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

t) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau 

numite politic; 

u) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale; 
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v) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile; 

w) incompetența sau neglijența în serviciu; 

x) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare și eliberare din funcție; 

y) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

z) emiterea de acte administrative sau de altă natură, care servesc interese de grup sau 

clientelare; 

aa) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților 

publice, instituțiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, 

ori a societatilor nationale cu capital de stat; 

bb) încălcarea altor dispoziții legale, care impun respectarea principiului bunei administrări și 

cel al ocrotirii interesului public. 

 

Art.78 Potrivit procedurii operaționale privind avertizorii de integritate, adoptate de Agenția 

Națională de Integritate, persoanele care semnalează faptele de corupție mai sus-menționate 

beneficiază de protecţie, după cum urmează: 

 

e) avertizorii în interes public, care au făcut o sesizare convinși fiind de realitatea stării de fapt 

sau că fapta constituie o încălcare a legii, beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la proba 

contrară; 

f) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de 

disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice, 

companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, ori a societăților naționale cu 

capital de stat, au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei 

profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei 

publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii 

raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate; 

g) în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau 

indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau 

alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea; 

în cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Legea nr.571/2004 

privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care 

semnalează încălcări ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr. 682/2002 privind protecţia martorilor. 

 

Capitolul XIII Dispoziții finale ( va avea același cuprins ) 

 

 Prezentul act adițional, precum și modificările aduse ROI, vor fi aduse la cunoștința 

salariaților Clubului Sportiv ”Unirea” Focșani, va fi afișat la avizierul instituției și pe site. 

 

Director 

Prof. 

Vîlcu Petrea 


