
CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ  
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA   
  
 
 

 
 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 
 
 
 

CAPITOLUL I 
 

Dispoziții generale 
 
Art.1 

Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara este instituție publică de cultură, cu              
personalitate juridică, finanţată de la bugetul județean aflându-se în subordinea Consiliului           
Județean Hunedoara. 

Art.2 
Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara este organizat și funcționează în             
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea,            
organizarea și desfășurarea activităţii a aşezămintelor culturale, cu modificările şi          
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 143/2007 ale Ordinului Ministrului Culturii şi            
Cultelor nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfăşurarea        
activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale           
Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole           
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007 
            Art.3  

(1) Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara are domiciliul situat în Deva, str.                
1 Decembrie 1918, Nr. 30. 

(2) Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc., vor conţine denumirea completa           
a instituției și indicarea sediului actual. 

Art.4  
(1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor angajaţilor care îşi desfăşoară           

activitatea în baza unui contract de muncă , indiferent de durata sau de tipul contractului,               
inclusiv persoanelor aflate în delegaţie ori în detaşare şi numai cu respectarea Codului muncii              
şi a legislaţiei în vigoare. 

(2) Întregul personal are obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile generale şi             
permanente de conduită socială şi profesională, stabilite în conformitate cu regulamentul de            
organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara şi a legislaţiei               
în vigoare. 
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(3) Prezentul regulament se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de           
natură legislativă la nivelul angajatorului sau al proceselor de muncă prin decizii interne de              
serviciu emise de managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. 
 

CAPITOLUL II 
 

Drepturile și obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorului 
 

Art.5  
În cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, drepturile și obligaţiile generale              
ale salariaţilor şi ale angajatorului sunt următoarele: 

(1) Salariatul are în principal următoarele drepturi: 
- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
- dreptul la concediu de odihnă anual; 
- dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 
- dreptul la securitate şi sănătate în munca; 
- dreptul la formare profesională în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- dreptul de a se afilia la un sindicat legal constituit şi/sau de a-şi delega un                

reprezentant în relaţiile cu conducerea instituţiei; 
- dreptul la concediu fără plata pentru rezolvarea unor probleme personale pe o             

perioada de maximum 6 luni în decursul unui an calendaristic. 
 
 (2) Salariatului îi revin în principal, urmatoarele obligaţii: 
- să respecte regulamentul de ordine internă al instituţiei. 
- obligaţia de a realize norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi                 

revin conform fișei postului; 
- obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
- obligaţia de fidelitate față de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
- obligaţia de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 
- obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
- să semneze condica de prezenţă la venirea şi plecarea din instituţie. 

 
(3) Angajatorul are în principal urmatoarele drepturi: 
- să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitătii lor; 
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
- să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancţiunile corespunzătoare           

potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil și regulamentului intern. 
- să verifice activitatea salariaților şi să le ceară rapoarte periodice, rezultatul muncii             
acestora pentru a putea lua măsuri în vederea eficientizării muncii şi al reducerii             
cheltuielilor. 

 
(4) Angajatorului îi revin în principal, următoarele obligații: 
- de a încheia contracte de muncă pentru toţi angajaţii cu respectarea prevederilor             
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legale. 
- de a asigura desfăşurarea activităţilor în condiţii optime în cadrul instituţiei, dotarea             

cu mijloace necesare pentru buna funcţionare, respectarea programului de muncă şi realizarea            
sarcinilor de serviciu. 

- de a lua măsuri pentru plata la timp şi integrală a retribuţiilor salariale şi a                
contribuţiilor de asigurări sociale, şomaj, accidente de muncă etc. către instituţiile respective. 

- realizarea graficului privind efectuarea concediilor legale pe parcursul anului cât şi a             
deplasărilor, detaşărilor sau transferului in interes de serviciu. 

- să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum și criteriile de           
evaluare a realizării acestora 

- să evalueze salariatul numai după obiectivele de performanță individuale impuse,           
precum  și după criteriile de evaluare a realizării acestora – stabilite prin fișa postului 

- să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă,             
din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege; 

- să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la            
elaborarea normelor de muncă și condiţiile corespunzătoare de muncă; 

- să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care            
privesc desfășurarea relaţiilor de muncă; 

- să elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a             
solicitantului; 

- să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 
- reprezentarea instituţiei în relaţiile cu organele statului, instituţii şi organisme interne            

şi internaţionale, terţe persoane etc. 
 
 

 
CAPITOLUL III 

 
1. Reguli privind protecția, igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă 

 
Art.6  

Obligaţia și răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţie și igienă aparțin           
angajatorului, care acționează și controlează modul de respectare a normelor imperative în            
domeniu, în scopul protejării vieții, integrității și sanătății salariaţilor și al garantării            
condiţiilor normale de lucru. 

Art.7  
În vederea asigurării securității angajaților în procesul muncii, în unitate vor fi efectuate : 

a) instructaje periodice privind protecția muncii; 
b) includerea în fișele posturilor salariaților și ale celorlalţi participanţi la activităţile            

din domeniul protecţiei muncii a atribuţiilor și răspunderilor specifice funcţiilor exercitate; 
c) controlul asupra gradului de cunoastere și de aplicare (de către toţi participanţii la              

procesul de muncă) a măsurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum și a             
prevederilor legale în domeniul protectiei muncii; 

Art.8  
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Obligaţiile principale ale salariaților unității în domeniul protecţiei muncii sunt: 
a) să îşi însuşească și să respecte normele de protecție a muncii și măsurile de aplicare                

a acestora; 
b) să îsi desfăşoare activităţile astfel încât să nu expună la pericole de accidentare sau               

îmbolnăvire profesională nici persoana proprie, nici pe ceilalți salariați și/sau participanți la            
procesul de muncă; 

c) să aducă la cunoştinţă conducătorului de la locul de muncă orice defecţiune tehnică              
sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire; 

d) să folosească echipamentul individual de protecţie, corespunzător scopului pentru          
care a fost creat; 

e) să anunţe accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de către ceilalţi              
participanţi la procesul de muncă; 

f) să furnizeze relațiile solicitate de către organele de control și de cercetare în              
domeniul protecției muncii, informând despre aceasta superiorul său direct. 

Art.9 
Salariaţii care nu respectă aceste obligații și care creează situaţii periculoase ori nu raportează              
posibilele pericole, vor fi traşi la răspundere pentru acţiunile lor. 

Art.10 
Angajaţii cu probleme de sanătate, inclusiv salariatele gravide, sunt obligaţi să își anunţe             
superiorii despre starea în care se află. 

Art.11 
În vederea protejării angajaților, unitatea va solicita o permisie de lucru de la medicul de               
medicină a muncii, pentru persoanele aflate în investigații privind sănătatea lor. 
 
 

 
2. Reguli privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, 

pericolul grav şi iminent 
 

Art.12  
În scopul aplicării şi respectării regulilor privind primul ajutor, stingerea incendiilor,           
evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi iminent Centrul de Cultură și Artă al județului             
Hunedoara, are următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi            
evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor din cadrul Centrul de Cultură și Artă al             
județului Hunedoara; 

b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce            
priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri; 

c) pentru aplicarea prevederilor alin.(a) Centrul de Cultură și Artă al județului            
Hunedoara va desemna lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor              
şi de evacuare a lucrătorilor; 

d) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui                
pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile              
luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor; 
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e) să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să              
oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă                
sigură, în  caz de pericol grav şi iminent; 

f) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol               
grav şi iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate; 

g) lucrătorii 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; 

h) angajatorul va asigura 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 lucrătorii să fie 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; 

i) lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (h), cu              
excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 
 

Art.13  
Pentru asigurarea respectării regulilor privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea          
lucrătorilor, pericolul grav şi iminent, fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are, în             
procesul muncii, următoarele obligaţii principale: 

a) să cunoască şi să respecte normele generale de prim ajutor din sectorul în care îşi                
desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire specifice locului de muncă; 

b) să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru primul ajutor, stingerea            
incendiilor, pericolul grav şi iminent; 

c) să nu utilizeze aparate de încălzire improvizate; 
d) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de            

protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 
e) la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea             

cauzelor ce pot provoca incendii; 
f) să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din                

clădiri; 
g) să comunice imediat şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi             

stingere a incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de               
incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie             
pentru stingerea incendiilor; 

h) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie               
de pericol; 

i) să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora            
precum şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

j) în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare            
salariat este obligat ca, pe lângă îndatoririle amintite, să îndeplinească întocmai sarcinile            
trasate în acest scop de şeful ierarhic superior. 
 

Art.14  
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Reglementarea fumatului: 
a) în locurile cu pericol de incendiu este interzis fumatul şi nu este permis accesul cu                

ţigări, chibrituri, brichete, materiale sau produse care ar putea provoca incendii ori explozii; 
b) fumatul este interzis în birouri, sala de balet, sala de orchestră, magazie, holuri şi               

casa scărilor precum și în alte spații din subordinea Centrului de Cultură și Artă al județului                
Hunedoara; 

c) fumatul este permis numai în locurile special amenajate acestui scop; locurile            
stabilite pentru fumat vor fi dotate cu scrumiere, vase cu apă sau cu nisip; 

d) aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau a ţigărilor aprinse este interzisă și               
se sancționează conform legii. 
 
 
 
 

4. Comportamentul în caz de accidente sau incidente la locul de muncă 
 

Art.15  
Toate accidentele survenite în timpul şi/sau din cauza serviciului, mai ales cele cu consecinţe 
grave, vor fi comunicate imediat conducerii instituţiei. Aceeaşi regulă va fi respectată şi în 
cazul accidentelor survenite pe traseul dintre domiciliu şi locul de muncă al salariatului. 
 

Art.16 
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv vor fi 
comunicate imediat conducerii instituţiei, Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului 
Hunedoara, asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi organelor 
de urmărire penală competente, potrivit legii, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

Reguli privind disciplina muncii în unitate 
 

Art.17  
(1) Orice acțiune sau inacțiune, săvârșită cu vinovăţie de către personalul unității, prin             

care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională 
prevazute de Legea nr. 477/08.11.2004 și civică prevăzute de legislaţia în vigoare,            
regulamentul de ordine interioara, contractul individual de muncă sau dispozițiile legale ale 
conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară și se sancţionează conform         
prevederilor prezentului regulament. 

(2)Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 
 a) întârzierea sistematică în rezolvarea atribuțiilor de serviciu; 
 b) neglijența repetată în rezolvarea atribuțiilor de serviciu; 
c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fișa postului în timpul orelor de               
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program sau efectuarea de intervenții pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal             
sau care nu intră în competenta de soluționare; 

 d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuţiile de serviciu; 
e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii            

atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care sa dăuneze 
activității institutiei; 

 f) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 
g) părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau              

aprobarea șefilor ierarhici; 
i) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituţiei publice din care             

face parte; 
j) exprimarea sau desfăsurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru,              

a unor opinii sau activități publice cu caracter politic; 
k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte          

de interese și interdicții stabilite prin lege; 
l) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege             

specială. 
Art.18  

În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică            
personalului sunt: 

a) avertismentul scris; 
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși             

10 zile lucrătoare; 
c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a            

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăși 60 de zile; 
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, si a indemnizaţiei de conducere pe o               

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 
Art.19  

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii          
disciplinare săvârşite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 
b) gradul de vinovăție a salariatului; 
c) consecinţele abaterii dișciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
Art.20 

Constatarea, cercetarea, aplicarea și contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit          
prevederilor Codului Muncii (L.53/2003). 
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CAPITOLUL V 
 

Organizarea muncii 
 
 

Art.21 
Durata timpului de lucru este de 4 ore efectiv pe zi si 40 ore pe săptămână pentru angajații cu                   
½ normă fiind valabil pentru tot personalul Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan           
Muntean”. 

Art.22 
a) Pentru personalul cu normă întreagă din serviciile contabilitate, resurse umane și secția            

denumită Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale         
programul de lucru este între orele  07:30 – 16:00. 

b) Programul de lucru pentru personalul cu normă întreagă a Ansamblului Folcloric           
Profesionist ,,Drăgan Muntean” este între orele 07:30 – 16:00 respectiv 13:00 – 21:00 iar              
pentru personalul cu timp parţial de muncă adică ½ normă este intre orele 17:00 – 21:00.  

Art.23 
(1) Programul de lucru prevazut la art.22, litera b, este obligatoriu pentru personalul             

care își desfasoara activitatea la sediul Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean”           
având ca punct de lucru spații cu titlu gratuit de folosință din clădirea Teatrului de Artă Deva,                 
situat pe B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr 15. 

(2) Conducerea Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara are dreptul,            
respectând legislaţia în vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţile             
instituției. 

Art.24 
(1) Evidența prezenței la serviciu se ține pe fiecare compartiment în parte, pe baza              

condicii de prezența, în care personalul va semna zilnic, la începutul și sfârșitul programului              
de lucru. 
(2) Zilnic, la începutul şi la sfârşitul programului de lucru, fiecare salariat este obligat să îşi                
înregistreze prezenţa prin semnarea condicii de prezenţă. Pe baza acestor evidenţe,           
conducătorul locului de muncă va completa foia colectivă de prezenţă (pontaj) care va fi              
înaintată în vederea întocmirii statelor de plată a salariilor. 

(3) De corectitudinea datelor înscrise in condica de prezență și de transmiterea corectă             
a prezenței către persoana responsabilă cu probleme de resurse umane, se fac responsabili             
șefii de compartiment care coordonează activitatea compartimentului unde se regăsește          
condica. 

(4) Prin grija persoanei reponsabilă cu probleme de resurse umane sau a secretarului             
instituției, la sediul Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara cât și la punctul de lucru                 
al Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean, condica de prezență se va depune            
pentru semnat, la începutul programului, la ora 7:30 și se ridică la ora 8:00, iar la sfârșitul                 
programului se depune la ora 16:00 

(5) În condica de prezență se vor nota, de către șefii de compartimente, întârzierile și               
lipsurile de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate. 

(6) În cazul în care întârzierea sau absența s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a               
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unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligația            
de a informa, în următoarele doua zile lucrătoare, pe seful compartimentului. 

Art.25 
(1) Situaţia prezenței la serviciu se întocmește pe fișe colective de pontaj, pe baza              

condicii de prezență de către persoana responsabilă cu probleme de resurse umane și se              
aprobă de managerul instituţiei. 

(2) După depunerea la compartimentul resurse umane, situaţia prezenței poate          
modifica numai cu aprobarea managerului la propunerea motivată a persoanei care a            
întocmit-o. 

(3) Înscrierile de date false în condica de prezență, sau în foile colective de prezență               
constituie o abatere disciplinară și va fi sancţionată conform prevederilor prezentului           
regulament.  

Art.26 
Managerul instituţiei poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii și fără plată la cererea              
celor interesați. 

Art.27 
(1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul viitor.              

Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecărui compartiment și se             
aprobă de managerul instituției, ținându-se seamă de buna desfăşurare a activităţii dar și de              
interesele personalului. 

Art.28 
Persoana responsabilă cu probleme de resurse umane ține evidența întârzierilor, învoirilor, a            
concediilor de boală, de studii și fără plată și separat, a concediilor de odihnă. 

 
 
Art.29  

Cererile sau reclamațiile individuale ale salariaţilor se primesc doar în formă scrisă și sunt              
obligatoriu înregistrate în registrul de intrări–ieşiri al instituției. Termenul de răspuns este de             
30 de zile de la înregistrare. 

Art.30  
Personalul are obligația să-și realizeze sarcinile în conformitate cu fișa postului, să respecte             
disciplina și normele de comportament și să se suplinească în serviciu, potrivit competențelor             
proprii pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuţiilor profesionale. 

Art.31  
În relaţiile cu publicul și în cadrul unor manifestări culturale, personalul instituţiei are             
obligaţia de a respecta normele unei conduite decente, amabile și eficiente. 

Art.32  
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. 
(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în Contractul individual             

de muncă, cu respectarea legii. 
 

Art.33 
(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 

          •  1 şi 2 ianuarie – Anul Nou; 
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          • 24 ianuarie – Ziua Principatelor Române 
          •  prima şi a doua zi de Paşti; 
          •  1 Mai – Ziua Internaţională a Muncii; 
          •  prima şi a doua zi de Rusalii; 
          • 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 
          •  30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 
          • 1 Decembrie – Ziua Naţională a României; 
          • prima şi a doua zi de Crăciun; 
          •  2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de 
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

(2)  Acordarea zilelor libere prevăzute la alin.(1) se face de către angajator. 
(3) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie 

după cum urmează: 
a)  căsătoria salariatului - 5 zile; 
b)  căsătoria unui copil   - 3 zile; 
c)  naşterea unui copil    - 5 zile + 10 zile acordate soţului dacă a urmat un curs de 

puericultură; 
d) decesul unui membru de familie de până la gradul II (părinţi, soţ/soţie, copil, socri) 

- 3 zile; 
e) decesul bunicilor sau fraţilor/surorilor  - 1 zi; 
f) donatorii de sânge    - 1 zi / donaţie; 
g) analize medicale     - 1 zi; 
h) chemări la Centrul Militar (pe bază de acte)   - 1 zi; 
i)  la schimbarea locului de muncă, cu mutarea domiciliului în altă localitate  - 5 zile. 
 
(4) Acordarea zilelor libere plătite prevăzute la alin.(3) se face pe baza documentelor 

justificative, la solicitarea salariatului. 
 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

Reguli privind respectarea principiului discriminării și a înlăturării oricărei forme de 
încălcare a demnității 

 
Art.34  

Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, respectă principiul libertăţii alegerii locului             
de muncă, a profesiei, meseriei sau a activităţii pe care urmează să o presteze salariatul. 

Art.35 
Nici un salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de                 
muncă ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în  vigoare. 

Art.36 
Nici un salariat nu poate fi forţat să îndeplinească orice muncă sau serviciu sub ameninţare. 

Art.37 
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Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu            
respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri. 

Art.38 
În cadrul Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, în relaţiile de muncă,              
funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, sunt respectate principiul            
nediscriminării, precum şi principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Relaţiile de             
muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. 

Art.39  
Orice salariat care prestează o muncă în cadrul Centrul de Cultură și Artă al județului               
Hunedoara beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

Art.40  
Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, asigură întreg cadrul organizatoric pentru             
evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe motiv              
că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, opţiune politică, handicap, categorie            
socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor cronice          
necontagioase, infectării HIV, a sexului, a orientării sexuale, ori apartenenţei la o categorie             
defavorizată, manifestată în următoarele domenii: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 
b) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru          

ocuparea posturilor vacante; 
c) stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
d) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 
e) condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare; 
f) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 
g) aplicarea măsurilor disciplinare; 
h) protecţie împotriva şomajului; 
i) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 

 
Art.41 

În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara,             
precum şi a relaţiilor dintre angajaţi şi alte persoane fizice cu care vin în contact în                
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui            
defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de              
persoane. 

Art.42 
Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care nu               
corespunde cerinţelor postului şi standardelor profesionale, atât timp cât aceasta nu constituie            
act de discriminare. 

Art.43  
Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter naţionalist -            
şovin, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea              
demnităţii sau crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau           
ofensatoare în dreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

Art.44  
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Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru eliminarea             
discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu prevederile              
Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Art.45  
Încălcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării oricărei          
forme de încălcare a demnităţii, constituie abatere disciplinară. 

Art.46  
Toţi angajaţii Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara sunt obligaţi să aibă o               
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în               
exercitarea atribuţiilor funcţiei. 

Art.47  
Tuturor salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau                
pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material. 

Art.48  
Personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara poate             
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a bunelor              
moravuri. 

Art.49  
În desfăşurarea activităţii, toţi salariaţii beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei            
lor fără nici o discriminare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL VII 

 
Dispoziții finale 

 
Art.50  

Raporturile dintre unitate și angajații săi sunt de subordonare, în limitele stabilite în Codul              
muncii si în celelalte dispoziții legale aplicabile în materie . 

Art.51  
Fiecare angajat este subordonat sefului direct din compartimentul din care face parte și             
managerului Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. 

Art.52 
Transmiterea sarcinilor de serviciu se va face pe cât este posibil pe cale ierarhică pentru a se                 
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evita încălcarea atribuţiilor de serviciu specificate în fişa postului fiecărui angajat. 
Art.53  

Raporturile între angajați în interiorul unității, se bazează pe respect reciproc, colaborare,            
buna-cuviință, competiție loiala, eficiență colectivă și individuală, schimb de experiență, etc. 

Art.54  
Fiecare angajat trebuie să respecte dispozițiile prezentului regulament, ale fișei postului și ale             
contractului individual de muncă, dispozitiile primite de la superiorii ierarhici din cadrul            
unității ori de la înlocuitorii acestora după caz. 

Art.54 
Prin semnarea prezentului regulament intern, a contractului individual de munca si a fișei             
postului, împreună sau separat, semnatarul se obligă să respecte prevederile acestora și să             
suporte consecințele pentru încălcarea lor. 

Art.55  
Prezentul regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare privind organizarea           
muncii, drepturile și obligațiile părților, igiena și securitatea muncii, disciplina muncii și            
răspunderea disciplinară, civilă si penală. 

Art.56  
Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost aprobat de către conducerea Centrului de             
Cultură și Artă al județului Hunedoara 

Art.57  
Acest regulament va fi adus la cunoștință, sub semnătura, fiecărui salariat. 

Art.58 
Persoanele numite sau nou angajate nu își pot începe activitatea decât după ce au semnat ca au                 
luat cunoștința de conținutul acestui regulament, prin grija persoanei responsabile cu           
probleme de resurse umane; 

Art.59  
Prezentul Regulament de Ordine Interioară al Centrului de Cultură și Artă al județului             
Hunedoara, intră în vigoare odată ce acesta este adus la cunoștința salariaților. 
 
 

MANAGER INTERIMAR, 
Ciprian ROMAN 
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