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b.)  îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător obligaŃiilor înscrise în
contractul  individual de muncă precum şi R.O.I.;

c.)   respectarea disciplinei tehnologice şi ridicarea nivelului de pregătire
profesională;

d.) adoptarea unui comportament civilizat în raporturile cu persoanele ce
deŃin funcŃii de conducere şi celelalte persoane cu care se stabilesc
relaŃii de serviciu , pentru crearea  unui climat corespunzător de muncă;

Art. 4 DispoziŃiile prezentului regulament sunt aplicabile şi salariaŃilor,
persoanelor detaşate, precum şi persoanelor care prestează muncă în baza
unui contract de prestări de servicii în cadrul S.C. GOSCOM S.A.

CAP. II    NORME OBLIGATORII

 Art. 5 ToŃi salariaŃii, precum şi categoriile de personal prevăzute la art. 4,
pe lângă obligaŃiile ce le revin conform contractului individual de muncă,
trebuie să respecte o serie de norme ce asigură disciplina şi ordinea în
cadrul societăŃii după cum urmează:
a.) să cunoască prevederile contractului individual de muncă, precum şi

orice alte dispoziŃii cu caracter normativ referitor la munca ce o
îndeplinesc şi să se conformeze întocmai, neputându-se apăra de
răspundere pe motiv că nu le cunosc;

b.) să respecte orarul de lucru prevăzându-se şi părăsind serviciul la orele
fixate. Se interzice a se compensa prin ore prestate după încetarea
programului normal de lucru orele de întârziere sau absentările de la
lucru;

c.) să folosească integral timpul de lucru exclusiv pentru îndeplinirea
muncii încredinŃate, fără a se ocupa de lucrări străine acesteia şi fără a
sustrage de la lucru pe ceilalŃi;

d.) să aducă la cunoştinŃă şefului ierarhic la timp orice neregulă, abatere sau
greutate în muncă;

e.) să folosească în mod obligatoriu echipamentul de protecŃie a muncii şi
de lucru, dispozitivele de siguranŃă în conformitate cu regulile stabilite,
să-şi însuşească nomele de protecŃie a muncii şi să le respecte ca atare;

f.) să respecte dispoziŃiile scrise şi verbale primite de la şefii ierarhici în
legătură cu atribuŃiile de serviciu, de PSI, de pază a bunurilor societăŃii;

g.) să păstreze legitimaŃia şi ecusonul eliberat de unitate şi să anunŃe
imediat administraŃia în caz de pierdere a cestora;

h.) să menŃine ordinea şi curăŃenia la locul de muncă;
Art. 6. Se interzice salariaŃilor:
a.) să părăsească locul de muncă înainte de terminarea programului fără

aprobare;
b.) să introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăŃii şi la

punctele de lucru sau să fumeze în afara locurilor permise;
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c.) să se prezinte la serviciu sub influenŃa băuturilor alcoolice;
d.) să execute lucrări străine de interesele societăŃii;
e.) să împiedice pe alŃii de la lucru sau de la executarea obligaŃiilor ce li s-

au dat;
f.) să scoată din cadrul societăŃii, prin orice mijloace, unelte, echipamente

de protecŃie sau orice materiale aparŃinând societăŃii fără acte de
însoŃire;

g.) să comunice sau să divulge pe orice cale, să copieze pentru alŃii f ără
autorizaŃie scrisă a administraŃiei: acte, note, schiŃe, planuri, date sau
alte elemente privind activitatea societăŃii;

h.) să iasă din incinta unităŃii în timpul lucrului fără aprobare;
i.) folosirea focului deschis fără aprobare specială;

CAP. III ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNC Ă

Art. 7 Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore ,respectiv 10 ore
pentru executarea lucrărilor de reparaŃii intervenŃii;
SalariaŃii vor beneficia de o pauză pentru servirea mesei care va fi de 30
minute şi se va lua la ora 9,30 pana la 10
Art. 8 Săptămâna de lucru este de 5 zile care, pentru lucrări de reparaŃii
intervenŃii si importanta deosebita se pot prelungii după nevoi ;
Art. 9. În  activităŃile cu program de tură continuă  zile de repaus
săptămânal se vor acorda în alte zile, prin rotaŃie pe bază de grafic.
Art. 10. EvidenŃa prezenŃei se face prin pontaj de prezenŃă, în care se vor
evidenŃia şi orele suplimentare.
Art. 11. Programarea concediilor de odihnă se face în conformitate cu cele
stabilite în contractul idividual de  muncă. Se va Ńine  o strictă evidenŃă
privind modul cum se respectă programarea. Deasemenea,  se va Ńine
evidenŃa concediului de boală, cu şi fără plată, a învoielilor, absenŃe
nemotivate.
Art. 12. Persoanele străine de societate pot intra în sediul acesteia numai în
interes de serviciu, şi numai în timpul programului de lucru de la ora 09 -
până  la ora 13 cu excepŃia organelor de control specializate;

Cap IV  RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art. 13. Încălcarea cu vinovăŃie de către salariaŃii, indifertent de funcŃia sau
postul pe care îi deŃin, a obligaŃiilor lor incluzând şi normele de
comportare, constituie abateri disciplinare care se sancŃionează după caz:
a.) avertisment;
b.) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a îndemnizaŃiei de

conducere pe o perioadă de  1 – 3 luni cu 5-10%;
c.) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;



4

Constituie abateri următoarele fapte:
d.) absenŃa nemotivată de la serviciu;
e.) nerespectarea programului de muncă (întărzieri, părăsirea locului de

muncă, nefolosirea integrală a timpului de muncă);
f.) sustragerea de orice fel de bunuri (indiferent de natura lor)care aparŃin

societăŃii;
g.) nerespectarea dispoziŃiilor primite de la şefii ierarhici superiori;
h.) realizarea  necorespunzătoare calitativ a lucrărilor efectuate;
i.) nerespectarea formelor de exploatare a utilajelor şi instalaŃiilor, precum
şi supravegherea necorespunzătoare a acestora;

j.)  manipularea cu neglijenŃă a tuturor materialelor, inclusiv a ambalajelor,
precum şi nerespectarea condiŃiilor de depozitare a acestora;

k.) distrugerea de bunuri materiale;
l.) provocarea de certuri, scandaluri, perturbarea în orice mod a bunului

mers al procesului de producŃie;
m.) orice alte abateri  de la disciplina muncii şi a producŃiei precum şi

normele de comportare în societate.
În situaŃia în care abaterea disciplinară a avut ca urmare producerea unor
pagube se va angaja şi răspunderea materială.
La stabilirea sancŃiunii se va Ńine seama de cauzele şi gravitatea faptei,

împrejurările în care a fost săvârşită, gradul de vinovăŃie a salariatului.
Art. 14. Referatul cu relatarea faptei şi propunerea de sancŃionare se va
avea ca anexe actele constituite în cadrul anchetei administrative
(cercetarea prealabilă a faptei, ascultarea salariatului şi verificarea
susŃinerilor făcute de acesta în apărare); notă explicativă, declaraŃii de
martori, alte înscrisuri;
Art. 15. Referatul va fi întocmit de conducătorul direct al locului de muncă
unde lucrează salariatul ce a săvârşit abaterea, semnat de acest conducător
şi şefii săi ierarhici şi înaintat directorului  societăŃii care hotărăşte şi aplică
sancŃiunea;
Art. 16. Împotriva sancŃiunii disciplinare se poate face plângere la
conducerea societăŃii în termen de trei zile de la comunicarea deciziei.
În cazul desfacerii disciplinare a contractului de muncă plângerea se

formulează în acelaşi termen la judecătoria Miercurea Ciuc.
Art. 17. SancŃionarea disciplinară va fi stabilită în cel mult 30 de zile de la
data când directorul a luat cunoştinŃă de săvârşirea abaterii. Aplicarea
sancŃiunii nu se va putea face însă mai târziu de şase luni de la data
săvârşirii abaterii.
Art. 18. Răspunderea disciplinară, în toate cazurile, este independentă de
cea materială, civilă, penală sau contravenŃională după caz.
Art. 19. Serviciul personal şi oficiul juridic vor Ńine evidenŃa sancŃiunii
aplicate.








