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RONIANIA
JUDETUL SIBIU
CONII]NA CHIRPAR

PRIMAR

DISPOZITIA NR.'51 / 2016
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interna la compartimentul
,,Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor,, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpir
tu.

Primarul comunei Chirpar, domnul Stanulet Chirion,
Avand in vedere buna functionare a ,,Centru de zi de socializare si petrecere a
timpului liber - Casa Seniorilor,, din localitatea Chirpar,
Luand in considerare standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate
in comunitate, organizate cacentre de zi destinate persoanelor adulte, asa cum este prevazut
in anexa 6 la Ordinul21,2612014 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice,
Intemeiul art.63, alin.l, lit.,,e,, art.68, alin. 1, art. 115, alin. I lit.,a" dinLegeanr.
2l5l2}0l privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

DISPUNE:
Se aproba Regulamentul de Ordine Interna la compartimentul ,,Centru de zi de
socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor,, din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Chirpar, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta

Art.l.

dispozitie.
Art.2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre toti angajatii
Centrului de zi de socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor Chirpar.
Art.3. Publicitate a prezentei dispozitii se asigura prin afisarea la Centrul de zi de socializare
si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor, la avizierul Primariei Chirpar, prin postarea pe
pagina web www.chirpar.ro si se comunica personalului si beneficiarilor care vor selnna
pentru luare la cunostinta.
Art.4. Prezenta dispozitie va fi comunicata tuturor celor interesati, prin grija secretarului
Emisa in Chirpar [a21,.03.2016
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Difuzare:l exemplar: InstitutiaPrefectului, I exemplar: Dosar, I exemplar: afisare, I exemplar: CZCS,

I

ex. R.U,

I

ex.Dosar acte CZCS.
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A]IE.\{ L-{ DISPOZITIA NR. 51 12016
PRL\L{RL{ CO}TUNEI CHIRPAR

Str. PrincipaLr. nr.4-. 557080 Chirpar, judetul Sibiu
Tel. 0169 586101, Fax 0269/586228
web: http:hr-nT-.chirpar.ro. email: nrimaria chirpar@vahoo.qom

PRIMARIA COMUNEI CHIRPA& denumit in continuare Angajatorul,
In scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena si
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"

procedura de
securitatea in munca, drepturiie si obligatiile angajatorului si ale salariatilor,
a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete

solutionare
privind disciplina muncii in unitate. abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a
modalitatilor de aplicare a dispozitiilor tegale sau contractuale specifice,

Cu

,.rp..i*"u piincipiutui

nediscriminarii

si al inlaturarii oricarei forme de

in
incalcare a demnitatii, cu consultarea reprezentantilor Salariatilor din Primaria Chirpar,
temeiul dispozitiilor art. 24l-246 din Leeea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificarile
ulterioare, emite umatorul:

aferent compartimentului
liber'Casa Seniorilor
,,Centru social de zide socializare si petrecere a timpului
ChirPar,,

DeJinitii

i.,1

Inintregul text al prezentului Regulament, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri:
,'cIM"- Contraclul Individuai de Munca la nivel de institutie
" conducerea institutiei " - PrimarA/iceprimar/Secretar
,,Conducatorul ierarhic superior" - desemfieaza persoana care ocupa functia imediat
de zi de
superioara unui anumit post in organigrama Compartimentului Centrului
coordonarea
socializare si petecere a timpului liber-Casa Seniorilor Chirpar- care asigura
si supravegherea activitatii acestuia;
,'personalul" Personalul de Conducere si Personalul de Executie, impreuna;
,,Evaluarea personalului" - procesul prin care se apteciaza niveiul de dezvoltare
profesionala a acestora.

,,Loc,l de munca"- este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii,
unei
inzestrata cu mijloacele si cu materialele neoesare muncii, in vederea realizarii
operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi
si de
executanti, .u pregatiiea si indemanarea 1or, in conditii tehnice, organizatorice
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executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditii tehnice, orgarizatorice si de
protectie a muncii corespunzatoare. din care se obtine un venit in baza unui raport de
munca ori de serviciu cu un angajator:
DTSPOZITIT GENERALE
Art.l. - Prezentul Regulament cle Ordine Interioara concretizeazaregulile privind
protectia, igiena si secuei,tatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale

L

;

angajatilor, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale
angajatilor, regulile privind disciplina muncii in serviciul social, abaterile disciplinare si
sanctiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale
specifice.

Art.z.

-

(1) Regulamentul se aplica tuturor angajatilor, indiferent de

durata
contractului individual de munca, de atributiile pe care le indeplinesc si de functia pe care
o ocupa, precum si celor care lucreaza in cadrul Centrului de zi CZCS pebaza de delegare
sau

detasare.

r

12) Personalul detasat este obligat sa respecte, pe langa disciplina muncii din serviciul
social care i-a detasat si regulile de disciplina specifice locului de munca unde isi
desfasoara activitatea pe timpul detasarii.
Art.3. - (1) Cunoasterea si respectarea Regulamentului de Ordine Interioara este
obligatorie pentru toate categoriile de personal din cadrulAngajatorului.
(2) Regulamentnl de Ordine Interioara se afiseaza la sediul Centrului de zi de
socializare si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor Chirpar .

il.

IIYCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI
TNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Angajarea personalului Angajatorului se face in conformitate cu dispozitiile
Legii w.5312003 - Codul muncii si ale celorlalte acte normative in vigoare.
Art.s. (1) In baza consimtamantului partilor, se vor incheia, in forma scrisa,
contracte individuale de mttnce, care vor contine clauze privind:
al identitatea partilor;
o) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca
in diverse locuri;
c) sediul angajatorului;
ol functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative, precum si fisa postului, cu specifiCarea atributiitorpostului;

Art.4.

-

-

eycriteriiie de evaluare

a

activitatii profesionaie

a

salariatului aplicabile

angajatorului;
0 riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi producaefectele;
n; in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau
temporara, durata acestora;

la

nivelul

al unui contract de munca
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durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
ilconditiile de acordare apreavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
x) salariul de baza, alte elemente constirutive ale .veniturilor salariale, precum si
periodicitatea platii salariului la care salariarul are dreptul;
ry durata normala a muncii, exprimata in orelzi si
,;
myindicarea contractului colectiv de munca ce reglemerrteqa conditiile de munca ale
i)

ore/saptafiana;

salariatului;

*

durata perioadei de proba;
o) clauze ipeciale (clauze cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta,
clauza de mobili tate; clauza de confi dent i al itate).
n;

(2) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de

munca,

angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz,
,e,, angajatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract
sau sa le modifice.
(3) Orice modificarep uneia dintre clauzele generale in timpul executarii contractului
" individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20
de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in cale o asemenea
modificare este prevazutain mod expres de lege.
Art.6. - Contractul individual de munca se poate rnodifica in conditiile prevazute de
art. 4t-48 din Legea nr. 5312003 - Codul muncii, prin delegare, detasare sau modificarea
temporaraa1oculuisifeluluimuncii,faraconsimtamantulsalariatuIui.
tzlModificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele
elemente:
a) durata contractului;
o) locul muncii;

clfelul muncii;
ol conditiile de munca;
eysalariul;
g timpul de munca si timpul de odihna.
Art.7. Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept,

-

prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre pafti, in conditiile
prevazute de art. 49-54 din Legea nr.5312003- Codul muncii.

(1) Contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a
acordului partilor, la data convenita de acestea si ca urmare a vointei unilaterale a uneia
Art.8.

-

dintre parti, inrazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.
(2) Beneficiaza de dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare persoanele concediate
pentru urmatoarele motive :
al in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata
inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu pennite acestuia sa isi
indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
ol in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;
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pentru motive care nu tin de persoana salariatului, determinate de desfiintarea locului
de munca ocupat de saiariat ca urrnare a dificultatilor economice, a transformarilor
tehnologice sau a reorganizarti activitatii;
d)pentru motive care nu tin de persoana salariatului, in cadrul concedierii individuale sau
,i
(3) Concedierea se stabileste prin dispozitia scrisa a conducerii Angajatorului, cu
respectarea conditiilor de fOrma si de procedura prevazute de lege.
(4) Decizia de concediere Se comunica salariatului in qcris si isi produce efectele de la
data comunicarii.
Art.9. In cantl incetarii contractului individual de munca ca urrnare a vointei
unilaterale a salariafului, termenul de preaviz este de 20 de zile lucratoare pentru
salariatii cu functii de executie si de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa
functii de conducere.
c)

colective.

-

.

III. REGULI PRT\(ND PROTECTh, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA
IN CADRUL CENTRIJLUT DB ZI(CZCS)
(1) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea
vietii si sanatatii personalului.
(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea personalului in toate
aspectele legate de munca.
(3) In cadrul propriilor responsabiiitati, Angajatorul va lua masurile n'bcesare

Art.10.

-

pentru protejarea securitatii si sanatatii personalului, inclusiv pentru activitatile de
prer,enire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in
aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.
Art.ll. - Angajatorul are obligatia sa asigure accesul angajatilor la serviciul
medical de medicina a muncii, organizat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
La nivelul Centrului de z\ CZCS, persoana responsabila/ desemnata cu proteclia
muncii, numit de angajator, rdspunde de indeplinirea urmdtoarelor misuri de securitate qi
sdndtate in munc6:
- fiecare angajat are un dosar medical individual;
- respectarea condiliilor de angajare gi repartizare in muncd a tinerilor, femeilor gravide,
a celor care aldpteazd" sau au copii sub 5 ani;
- men{inerea pennanent[ a curdleniei la toate locurile de munc5, aprovizionarea cu
materiale de curdlenie gi dezinfectare, asigurarea cu ap[ potabili caldd qi rece;
- inlerzicerea fumatului in incinta Centrului de'zi
- respectarea normelor specifice instalaliilor sub presiune.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Art.lZ. -Angajatorul are in principal urmatoarele drepturi:
ay

sa stabileasca organizarea si functionareaCenkului de zi

atributiiie corespunzatoare pentru fiecare angajat, in conditiilelegii;
legalitatii lor;
ra d"a dispozitii cu caracter obligutoriu pentru angajat, sub rezerva
"l
controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
ojru
"*"."iti
si sa aplice sanctiunite corespunzatoate,
e) S& coflstate savarsirea ubut..ilo. disciplinare
potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil si regulamentului $o{ineilterioara;
de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a
0 sa stabileasca obiectivele
realizafii acestora. *r
Art.13. - Angajatorului ii revin in principal, unnatoarele obligatii:
colectiv de munc6;
al indeplinirea obligaliilor ce decurg din contractul
o)informarea personalului asupra condiliilor de munc6;
qi impozitelor datorate de salariatlatermenele stabilite;
cy plitirea tuturor contribuliiloi
'General
de Eviden!6 al salarialilor qi operarea inregistririlor
ol infiintarea Registrului

b)

sa stabileasca

prevdzute de lege;
a solicitantului;
Lhberarea la ceieie a tuturor documentelor care atest[ calitatea de salariat
"l
q asigurarea confidenlialftIlii datelor cu caracter personal ale salariafilor;
prevdzute de lege gi consultarea cu sindicatul;
s) aco-rdarea salarialilor drepturile
proteclia vielii gi sdn[tElii salarialilor;
n) luarea tuturor mlsurilor ,r.."rur. pentru

incheierea contractelor individuale de munc[ in doud exemplare,
completarea fiqei postului pentru fiecare angqat;
11respectareanorme1origienico.sanitareininstitutie;
D

in

formd scrisi

qi

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATILOR CENTRULUIDE ZI

Art.14. - DrePturile angajatilor:

dr.pt rl i, -unc[ la incheierea contractului individual de muncS in forma scrisS;
oia..ptot la condilii corespunzStoare de munci 9i proteclia muncii;
dreptul la salarii qi toate celelalte elemente salariale;

,1

"y

dreptul la formare profesionald;
ey dreptul la concediu de odihnd anual;
g dreptul la egalitate de qanse 9i de tratament;
sl dreptul la informare 9i consultare;
condiliilor de muncd qi a mediului de
nl dreptul de a lua prr; la determinarea qi ameliorarea
munc6;
1 dreptul de a participa la acliuni colective;

oy

l,

riscurile
i::il.il t; l,::ffi:'*,:,1:, ^^:l;:,?.T;il,tl:1'l.ro.,r de munc6, atribuliile postului,
de lucru, salariu
speciale, durata contractuluiAL *.rr.i, perioada de probd, durata timpului

cu elementele constitutive;
patrimoniale;
r1 dreptul la apdrarcin cazul rdspunderii disciplinare
in condi{iile legii;
mydreptul laplataconcediilor de boala, de ingrijire a copilului mic,
de s[n[tate;
nl dreptul la ixaminarea medical[ periodicd a stdrii

JI
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f,,
g/

ri

t/t1
r,t

oydreptul la intocmirea dosarului de ;omaj, de pensionare, potrivit legii'

Art.l5.

Drepturile salariatilor \ror

fi

acordate

si

exercitate

cu

respectarea

dispozitiilor legale in vigoare.
*specta-ordinea q1 disciplina la locul de munc5, de a indeptrini toate sarcinile de
u)
serviciu ce le revin prin fi$a postului, n.O.I. gi prin dispoziliile coirducerii institutiei;
b) sA respecte p.ogruffiul de lucru, si foloseascd integral qi la maxim timpul de muncS;
cj sa foloseascd obiectele de inventar, aparatura, rechizitele, eficient gi cu spirit de
rdspundere;
d)sA respecte normele de securitate, proteclia gi igiena muncii, in scopul prevenirii
oric6roi situalii care ar putea pune in primejdie clddirile, instalaliile unit51ii, viala, integritatea
corporald qi sindtatea unor persoane;
instituiei de existenla unor nereguli, abateri, accidente de
e) s'[ inqtiinl.r"
"ord,rcerea
munci, incendii, sustrageri, degraddri;
f1 s6 respecte normelE de eticd profesionald, si aibd o comportare demn6 qi corectd in
iadrul relaliiloi de serviciu, bunlvoinld qi inlelegere fala de beneficiarii serviciilor sociale;
g) sd aibd o linutd ingrijitd qi corespurudtoare;
h) s[ menlini ordinea gi curdlenia la locul de
.,
kj personalul Centrului de zi este obligat si aibl o atitudine respectuoasd, umanitard qi
ri
de condescendenla, avdnd in vedere caracterul

A*

muncd;

Centrului.

VI. TIMPUL DE MUNCA SI ODIHNA
Art.ll. - in Centrul de zi de socializarc si petrecere a timpului liber - Casa Seniorilor
Chirpar, timpul de lucru se organizeazdinbaza Codului Muncii .
Art.1S. - programul de munci este de 8 ore/zi si 40 ore/saptamarra, Qv acordarea zilelor
libere de sdmbet6J duminicd gi sdrbitorile legale. Seful ierarhic este rispunz[tor de
respectarea timpului de lucru a personalului din

Art.19.

-

subordine.

:

P"rrorrulul Centrului de zipoate beneficia de concediu fara plata, cu acordul
o perioada de maxim 30 de zile calendaristice, pe parcursul unui an

urgu;uiffil-pentru
calendaristic.

Art"20. - Femeile salariate au dreptul la concediu pldtit pentru ingrijirea copilului, in
afara concediului platit pentru sarcin[ gi lehuzie de t26 zile, concediul pentru ingrijirea
copilului pdndla implinirea v6rste\ de 2 ani, se acord[ la cerere, in continuarea concediului de
sarcind gi lehuzie.

*t2L - Evidenla prezenlei Ia serviciu se face pe baza condicii de prezentd, care se
,"*r"*a rilnic la intraie qi iegire, la sediul Primariei Chirpar si se verificdzilnic de persoana
ila/ de semn ata cu into cmirea pontaj ului.
Art.Z2. - Munca suplimentari se compenseazdprin ore libere pldtite in urm6toarele 30

re sponsab

de zile dupd efectuarea 1or.

Art. 23. - SalariaJii au dreptul la concediu legal de odihnd in fiecare an. Dreptul la
concediu de odihnd anual nu poate fi obiecrul vreunei cesiuni, renunldri sau limit6ri.
Art.24. - Efectuarea concediului de odihnd se realize azd ?n baza unei programdri care

se face la sfirqitul anului calendaristic pentru anul urmator. Pentru perioada
coicediului de
odihnd salariatul beneficiazd de o indemnizalie de concediu.

(1) Concediul de odihna poate

obiective.

4'

.

fi

intrerupt, la cererea*salariatului, pentru motive
:

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta
majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca,
cu
obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea
revenirii la locul de munca, precum si evenfualele prejudicii suferite de acesta ca urnare
a

intreruperii concediului de odihna.
Art.25. - Pe l6ngi concediul legal, salariatul are dreptul la zile libere platite pentru
evenimente deosebite in familie, conform prevederilor legale.
- Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii cu sau fara plata,
" pentru 4rt.26.
formare profesionala.

VII. RBGULI CONCRETE PRIVTND DISCIPLINA MUNCII
ANGAJATORULUI

IN

CADRUL

Art.27. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dr-eiltul de a
aplic4 potrivit iegii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia
au savarsit o abatere disciplinarz.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat
normele legale, regulamentul intem, contractul individual de munca sau contractul colectiv
de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art.28. - Sunt interzise:
' Prczentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseala inaintata, introducerea
sau consumul de bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor
de
serviciu sau care perturba activitatea altor salariati; nerespectarea programului de lucru,
,

irftaruierea sau absentarea nemotivata;
- Parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau
pentru alte interese decat cele ale Angajatorului;

-

scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri si'documente
apartinand acesteia, fara acordul scris al conducerii Angajatorului;
- Folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea
pentru altii, fara.aprobarea scrisa a conducerii, a unor documente sau informatii privind
activitatea Angajatorului sau a datelor specificate in fisele sau dosarele personale
ale
angajatilor;
- Atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati, fata de managementul

institutiei sau fata de beneficiari (conduita necivilizata, insulta, calomnia, purtarea fuuziva,
lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii);
- Comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta Angajatorului, a
propriei persoane sau a colegilor;
- Manifestari de natura a aduce atingere imaginii Angajatorului
documente etc. fard' aprobarea conducerii Angaj atorului

Art.29. - (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu,
inclusiv a normelor de comportare in cadrul Centrului de zi constituie abatere disciplinara
si se sanctioneaza ca atare, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa persoana care a
savarsit fapta.
(2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneazaincalcarea cu vinovatie de catre
salariati a obligatiilor lor de serviciu prevazute de dispozitiile legale in vigoare, obligatiile
de serviciu stabilite in coritractele individuale de munca, in fisalostului, in Regulamentul

de Ordine Interioara sau contractul colectiv de munca aplicabil, ori de ordinele

si

dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

VIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE
Art.30. - Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in c'bzul in care
salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
avertisment scris;
retrogradarea din funclie cu acordarea salariului corespurudtor funcliei in care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durati ce nu poate depdgi 60 de zile;
reducerea salariului debazd,pe o durati de 1-3 luni cu 5-l0Yo;
reducerea salariului de bazd, gi/sau, dupd caz, Si a indemnizaliei de conducere pe o
perioadd de 1-31uni cu 5-10%;
desfacerea disciplinarS a contractului individual de munc[.
Art.31. Sancliunea disciplinard se aplic6 numai dupd efectuarea cercetdrilor
prealabile, gi se va tine seama de dreptul salariatului de a-qi formula qi sus{ine toate apiririle
in favoarea sa.
Art.32,- La stabilirea sanc{iunii se va line seama de gravitatea abaterii, imprejurdrile in
care a fost sivArgitd fapta, gradul de vinov5lie al salariatului, consecinlele abaterii
disciplinare, comportarea general[ in"'serviciu a salariatului qi eventualele sanc]iuni
disciplinare suferite anterior de cltre acesta.
Art.33. - Dispozitia de sanclionare, emisd in formd scrisi in termen de 30 de zile
calendaristice, de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii, dar nu mai mult de 6
luni de la data siv6rgirii faptei, va cuprinde termenul gi instanld"la carc poate fi contestati.

a)
b)

c)
d)
e)

-

IX. DTSPOZITIIFINALE

slatiei in vigoare.
(Z) Regulamentul se completeaza c! dispozitiile cuprinse in Codul muncii si in
''
celelalte acte normative in
Art.35. Prezentul Regulantent ordine interioara a fost aprobat prin Dispozitia
nr.51 12016 a Primarului comunei Chirpar.
Art.36. - Regulamentul Ordine Interioara ya putea fi tnodificat atunci cand apar
u.te no.r*tir" noi privitffare la grganizarea si disciplina murlcii, precum si ori de cate ori
interesele Angajatorului o imPun.
ie gi

vigoare.
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