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juridica10. Adica lipsa consultarii nu afecteaza caracterul unilateral al regulamentului, ci 

valabilitatea acestuia11.  

  

 Apreciem ca modificarea regulamentului intern se realizeaza in aceleasi conditii ca si 

in cazul adoptarii, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. 

 

2.3 Sesizarea instantei cu privire la regulamentul intern  

 

 Potrivit prevederilor art.245 din Codul muncii, orice salariat interesat poate sesiza 

angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada 

incalcarii unui drept al sau. Daca salariatul este nemultumit de raspunsul primit de la 

angajator, el se poate adresa instantei de judecata, in termen de 30 de zile de la data 

comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii.  

 Deci, identificam doua etape de atac a salariatului care considera ca i-a fost atacat un 

drept prin regulamentul intern, in masura in care face si dovada acestei incalcari. O prima 

etapa priveste sesizarea angajatorului cu privire la faptul ca o dispozitie sau dispozitii din 

regulamentul intern pot duce la incalcarea unor drepturi ale sale12.  Angajatorul trebuie sa 

raspunda la sesizare intr-un termen de 30 de zile, termen de recomandare care rezulta din 

practica sociala, prin analogie cu termenul reglementat de dreptul administrativ, avem in 

vedere termenul de raspuns a autoritatilor sau institutiilor publice la sesizarile inaintate de 

cetateni13.  

 A doua etapa priveste sesizarea instantei, in termen de 30 de zile de la data 

comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii, daca raspunsul 

angajatorului nu-l multumeste pe salariat. In situatia in care angajatorul nu raspunde la 

sesizare, la expirarea termenul de recomandare de 30 de zile, salariatul nemultumit  se poate 

adresa instantei de judecata14. 

Daca angajatorul constata ca sesizarea salariatului este intemeiata, regulamentul poate 

fi modificat in mod corespunzator15.   

  

                                                
10 A se vedea A.Ticlea, Tratat de dreptul muncii, 2011, pag.447. 

11 A se vedea A.Stefanescu, Resurse umane. Legislatie si proceduri, 2015, pag.88. 

12 A se vedea Al.Athanasiu, M.Volonciu, L.Dima, O.Cazan, Codul muncii. Comentariu pe arti cole, pag.359. 

13 A se vedea A.Ticlea, Codul muncii comentat, 2014, pag.282. 

14 A se vedea A.Ticlea, Raspunderea disciplinara. Teorie si jurisprudenta, 2014, pag.17.  

15 A se vedea A. Ticlea, Codul muncii. Legislatie conexa. Comentarii. Jurisprudenta, 2020, pag.913. 
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si de a informa salariatii cu privire la contitutul acestuia, nu prevede si o sanctiune pentru 

neindeplinirea acestor obligatii. 

 Insa, in cazul unui control, inspectorii de munca au dreptul sa dispuna angajatorului 

masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate. Iar 

neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de 

inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei20. 

 

2.6 Contraventii prevazute pentru lipsa unor prevederi din regulamentul intern 

 

Chiar daca Codul muncii nu prevede sanctiuni cu privire la continutul regulamentului 

intern, exista acte normative care prevad obligatia angajatorilor de a insera in regulamentul 

intern anumite prevederi, iar lipsa acestora din regulament constituie contraventie. Amintim 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OG nr.137/2000 privind prevenirea si 

sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.8 lit.a) si b) din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse 

si de tratament intre femei si barbati, pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, 

definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul 

relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea 

discriminarilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si functionare si in 

regulamentele interne ale unitatilor; 

b) sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare, in conditiile 

prevazute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin 

crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin 

actiuni de discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-  

Iar la art. 37 alin.(1) din Legea nr.202/2002 aflam ca incalcarea dispozitiilor art. 8 

constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 

10.000 lei, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie 

considerata infractiune.  
                                                
20 A se vedea art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,  republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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contractul individual de munca sau in actul aditional, dupa caz, se va stabili si programul in 

cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea 

concreta de realizare a controlului78. 

  

Art.17   

(1) Acordarea zilelor libere corespunzatoare zilelor de sarbatoare legala, in care nu se 

lucreaza, se face de catre angajator. 

(2) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: 

 - 1 si 2 ianuarie 

 - 24 ianuarie  Ziua Unirii Principatelor Romane 

 - Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui79 

 - prima si a doua zi de Pasti 

 - prima si a doua zi de Rusalii 

 - 1 mai 

 - 1 iunie 

 - 15 august - Adormirea Maicii Domnului 

 - 30 noiembrie - Sfantul apostol Andrei ocrotitorul Romaniei 

 - 1 decembrie 

 - prima si a doua zi de Craciun 

 - 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale,  altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora80. 

(3) In cazul in care societatea nu poate intrerupe activitatea in zilele de sarbatori legale, ca 

urmare a obligatiilor contractuale, si nu este posibila nici compensarea cu timp liber 

corespunzator in urmatoarele 30 de zile, se acorda un spor la salariu in procent de ........ din 

                                                
78 A se vedea Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, publicata in Monitotul Oficial nr.296 din  2 apri lie 2018. 

79 A se vedea Legea nr.64/12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art.139 din Legea nr.53/2003  Codul Muncii, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 226 din 13 martie 2018. 

80 A se vedea art.139 din Codul muncii. Legiuitorul reglementeaza acordarea a doua zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori 

religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru salariatii apartinand acestora. Pentru cultele 

crestine cele 3 sarbatori religioase anuale sunt Pastele, Rusaliile si Craciunul.Intrucat textul de lege lasa loc de interpretari, problema se pune 

daca salariatii care apartin altor culte religioase beneficiaza si de zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase specifice cultelor 

religiase de care apartin dar si de zile libere pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale . 

Pentru ca nu exista o practica unitara in aceasta privinta, angajatorul va stabili prin contractul colectiv sau prin regulamentul intern 

procedura privind acordarea zilelor libere. Apreciem ca daca angajatorul nu desfasoara activitate de sarbatorile religioase crestine, si 

salariatii ortodocsi dar si salariatii care apartin altor culte religioase vor avea liber, chiar daca cei din urma au solicitat sa beneficieze de zile 

libere la care au dreptul. Daca insa activitatea angajatorului este una continua, salariatii apartinad altor culte religioase care au solicitat sa 

beneficieze de zile libere la care au dreptul se vor prezenta la locul de munca, daca agajatorul nu reglementeaza intern altfel. 
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(13) Salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare ,"in vitro", pot beneficia, la cerere, de 

un concediu de odihna suplimentar de 3 zile care se acorda dupa cum urmeaza: 
a) 1 zi la data efectuarii punctiei ovariene; 
b) 2 zile incepand cu data efectuarii embriotransferului89. 

 (14) Concediul de odihna suplimentar prevazut la alin.(13) se acorda o singura data pe an, 

indiferent de numarul procedurilor de fertilizare in vitro care se efectueaza pe durata unui an 

calendaristic.  
(15) Cererea pentru acordarea concediului de odihna suplimentar prevazut la alin.(13) va fi 

insotita de scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist.  

 
Art.19 

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, 

concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul 

persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o 

perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de 

odihna anual. 

(3) Salariatii care au absentat nemotivat sau au fost in concediu fara plata in decursul anului 

nu vor beneficia de concediu de odihna pentru perioada respectiva. Nu vor beneficia de 

concediu de odihna nici pentru alte perioade nelucrate daca contractul individual de munca a 

fost suspendat90.   

(4) Fac exceptie de la prevederile alin.(3) concediile pentru formare profesionala fara plata, 

acordate in conditiile art.155 si 156 din Codul muncii. 

(5) Concediul de odihna poate fi acordat global sau in transe cu conditia ca una din transele 

de acordare sa fie de cel putin 10 zile lucratoare. 

  

Art.20 

(1) Datorita necesitatii asigurarii bunei functionari a activitatii, efectuarea concediilor de 

                                                                                                                                                  
care incetarea contractului a intervenit prin demisie sau din vina salariatului. 

89 A se vedea art.147^1 din Codul muncii, introdus de Art.IV din OUG nr.26/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

publicata in Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019. 

90 Angajatorul poate stabili prin regulament ca situatiile de suspendare a contractului de munca, sau poate doar anumite situatii de 

suspendare care nu intervin din vina sau la cererea salariatului (de exemplu suspendarea pentru somaj tehnic, pentru reducerea timpului de 

munca de la 5 zile la 4 zile pe saptamana), nu afecteaza durata anuala a concediului de odihna. In aceasta situatie, aceasta prevedere se va 

modifica.  
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pentru munca, in conditiile prevazute de Codul fiscal. 

 

Art.31 

(1) Alte concedii la care au dreptul salariatii sunt: 

 a) concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli 

obisnuite sau de accidente in afara muncii; 

 b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea 

capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca 

sau boli profesionale; 

 c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate; 

 d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav; 

 e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal. 

(2) Concediile prevazute la alin.(1) se acorda in conformitate cu prevederile OUG 

nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

(3) Salariatii beneficiaza de concediile prevazute la alin.(1) in baza certificatului medical 

eliberat de medicul curant103 . 

(4) Salariatii au obligatia de a instiinta angajatorul privind aparitia starii de incapacitate 

temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor 

si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 ore de la data acordarii concediului 

medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in 

zilele declarate nelucratoare, instiintarea se poate face in prima zi lucratoare.  

(5) Certificatul de concediu medical se prezinta angajatorului pana cel mai tarziu la data de 5 

a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul104. 

(6) Pentru situatiile prevazute la art. 9 alin. (4), art. 10 si art.27 din Normele de aplicare a 

prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 

sanatate, aprobate prin Ordinul nr.15/1311/2018, salariatul va depune certificatul de concediu 

medical la angajator pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in care s-a eliberat certificatul 

medical105, dupa cum urmeaza:  

                                                
103 A se vedea art.11 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si 

completarile  ulterioare. 

104 Angajatorul poate stabili prin regulamentul intern si faptul ca salariatul sa prezinte, daca nu originalul, macar o copie a certificatului 

medical pana la data cand pregateste salariile, sa va stabili un termen  in functie de situatie, pentru a nu ajunge in situatia de a nu putea 

finaliza calculul de salarii din cauza lipsei certificatelor medicale, dar si pentru a responsabiliza salariatii. 

105 A se vedea prevederile art.60 alin.(2) din Normele de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de 
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Art.61 

 (1) Salariatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca 

in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractului colectiv de munca aplicabil, a 

prezentului regulament intern, precum si a drepturilor si intereselor tuturor salariatilor. 

(2) Salariatii au dreptul ca, in cazul in care se considera discriminati pe baza criteriului de sex 

sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau impotriva lui, daca acesta este direct 

implicat, si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale / al reprezentatilor salariatilor din 

unitate pentru rezolvarea situatiei la locul de munca. 

(3) In cazul in care sesizarea sau reclamatia nu a fost rezolvata la nivelul angajatorului, 

salariatul care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumtia existentei unei discriminari 

directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex in domeniul muncii, are dreptul sa sesizeze 

instituatia competenta, cat si se adreseze catre instanta judecatoreasca competenta. 

 

Sectiunea III. - Reguli privind solutionarea sesizarilor salariatilor care se considera 

discriminati sau hartuiti 

 

Art.62 

(1) Angajatorul nu permite si nu tolereaza discriminarea, hartuirea la locul de munca si 

incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de discriminare, hartuire sexuala, hartuire 

psihologica, hartuire morala sau hartuire morala pe criteriu de sex, indiferent cine este 

ofensatorul. 

(2) Persoana care se considera discriminata sau hartuita poate raporta incidentul printr-o 

sesizare in scris, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de discriminare sau hartuire 

la locul de munca. 

(3) Modul de solutionare a sesizarilor salariatilor care se considera discriminati sau hartuiti se 

va face in baza prevederilor prevazute la Capitolul X. Procedura de solutionare pe cale 

amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale 

salariatilor. 

(4) Angajatorul poate initia o cercetare si in absenta unei sesizari scrise, daca are motive sa 

considere ca are loc un act de discriminare, hartuire. 

(5) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de discriminare, hartuire si 

va desfasura o cercetare in mod confidential si, in cazul confirmarii actului de discrimunare, 

hartuire va aplica masuri disciplinare. 
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raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a 

fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.  

(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, 

structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul are 

posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea 

corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea 

programului. Aceasta masura poate fi dispusa dupa consultarea prealabila a sindicatului 

reprezentativ la nivelul unitatii/a reprezentantilor salariatilor.  

 

Art. 106 

(1) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in 

activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o 

indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza 

corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (3) 

din prezentul regulament.  

(2) Pentru a beneficia de indemnizatia prevazuta la alin.(1) este necesar ca incetarea lucrului 

sa nu se fi produs din vina salariatilor. 

(3) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii se vor afla la 

dispozitia angajatorului, prezenti in incinta unitatii, conform programului de lucru / la 

domiciliu de unde sa poata fi convocati oricand de angajator. 

(4) Posibilitatea aleasa va fi comunicata salariatilor prin dispozitie scrisa si semnata de luare 

la cunostinta de catre salariatii implicati. 

(5) Angajatorul poate sa dispuna oricand reinceperea activitatii.  

(6) In cazul suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a 

decretarii starii de asediu sau starii de urgenta, salariatii afectati de activitatea redusa sau 

intrerupta, care au contractul individual de munca suspendat, beneficiaza de o indemnizatie 

platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum de 75% din salariul de baza 

corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat in vigoare, pe toata durata 

mentinerii starii de asediu sau starii de urgenta, dupa caz. 

(7) In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, 

indemnizatia prevazuta la alin. (6) poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand 

diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca 

ocupat, in conformitate cu prevederile alin. (1). 
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la prezentul regulament intern. 

 

 

Capitolul XIII. Protectia datelor cu caracter personal189 

 

Art. 150 In sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protectia datelor) 

prezentam urmatoarele definitii: 

identificata sau identificabila ("persoana vizata"). O persoana fizica identificabila este o 

persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de 

identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator 

online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, 

genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea 

sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 

specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, 

printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o 

privesc sa fie prelucrate; 

tea publica, agentia sau alt 

organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a 

datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin 

dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea 

acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; 

                                                
189 Acest paragraf a fost introdus ca model general. El poate fi folosit ca atare, cu scoaterea elementelor care nu se aplica in unitate (ex. 

abonament la o clinica medicala privata sau tichete de masa) , dar este  recomandat sa fie completat cu informatii si proceduri interne 

specifice angajatorului. 



Regulament intern: model si documente conexe 2021 

 

135 Tote drepturile rezervate                                   www.contabun.ro 
 

 

 

VII. Model nota de informare  privind  prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Antetul societatii 

 

Nota de informare  privind  prelucrarea datelor cu caracter personal  

a salariatilor SC ............... SRL210 

 

In atentia Salariatului/Salariatei  .......................................................... 

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 

protectia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului,  
 

Subscrisa SC ......... SRL , cu sediul in ............................, inregistrata la Registrul 

Comertului din ........................ , sub nr. ........................., avand CUI/CIF.................., nr. 

tel./fax ................., e-mail ........................, in calitate de operator de date cu caracter personal, 

reprezentata de ......................................., avand calitatea de ............................, nr. tel. 

.........................., e-mail ........................... 

 

va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si, in 

conformitate cu prevederile art. 13 din  Regulamentul (UE) 2016/676, va aduce la cunostinta 

urmatoarele: 

 

1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal 

In temeiul art. 6 alin. (1) lit. b), c) din Regulamentul (UE) 2016/676, respectiv, 

prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte 

sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate inainte de incheierea unui 

contract; prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale ce revine 
                                                
210 Acest model de nota de informare este unul general si este dat ca exemplu. El poate fi folosit ca  atare sau modificat, completat in functie 

de procedurile interne ale societatii, de modul in care angajatorul isi desfasoara activitatea. 
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VIII. Reguli, masuri si obligatii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-

CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locurile de munca organizate de 
219 

 

 Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului intern al SC ... SRL, angajatorul 

este obligat sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor si sa 

asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca. In acest sens, 

angajatorul asigura planificarea, organizarea si mijloacele necesare activitatii de prevenire si 

protectie in cadrul societatii. 

Angajatorul are obligatia sa asigure salariatilor sai conditii normale de munca si 

igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica. 

Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in niciun caz, 

obligatii financiare pentru salariati. 

Astfel, in cadrul propriilor responsabilitati, angajatorul va lua masurile necesare 

pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a 

riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a 

organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. 

Potrivit prevederilor  Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului intern al SC ... SRL, salariatii, la 

randul lor, au obligatia sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea 

lor, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la 

pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane 

care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. 

In completarea prevederilor Regulamentului intern al SC ... SRL si avand in vedere 

prevederile Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului 

nr.3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de 

securitate si sanatate in munca pe perioada starii de alerta, ale Ordinului nr.874/81/2020 

privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si 

                                                
219 Aceste reguli, masuri, sunt prezentate ca model general, ele trebuie adaptate pentru a fi in concordanta cu activitatea desfasurata de 

angajator, modul de organizare a punctelor de lucru, procedurile interne etc. 

Acest document se va aduce la cunostinta salariatilor respectand prevederile privind modificarea regulamentului intern. 
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persoana si maxim 3 persoane in acelasi timp la locul de fumat. 

  Sa evite atingerea suprafetelor/obiectelor din jur (clante, balustrade etc.), sa 

foloseasca, pe cat posibil, cotul sau un servetel dezinfectant. 

  Sa respecte orarul stabilit pentru pauzele de masa si timpul de servire al mesei. 

Sa evite, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in 

interiorul, cat si in exteriorul unitatii, pentru a limita contactul direct intre persoane. 

 

III. Recomandari de prevenire a infectarii cu visuril SARS-CoV 2 pentru salariatii care 

isi continua desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca de la domiciliu 

 

In cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, salariatii isi desfasoara activitatea 

sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum si cu 

instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de 

accidentare sau imbolnavire profesionala sau contaminare epidemiologica cu coronavirus 

SARS-CoV-2 nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau 

omisiunile sale in timpul procesului de munca. Se recomanda: 

- Aerisirea zilnica a spatiului de lucru/biroul inainte de inceperea activitatii si la pauza 

de masa. 

- Dezinfectarea zilnica a suprafetelor de lucru si suprafetelor echipamentelor 

individuale de lucru (birou, masa, laptop, telefon, tableta, echipamente de comunicatie, 

instrumente de scris etc.).  

- Spalarea cat mai des a manilor (cel putin 20 de secunde) si evitarea atingerii fetei 

(ochii, nasul si gura) cu mainile. 

- Dezinfectarea manerele usilor si ferestrelor, precum si alte spatii folosite in comun 

minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar. 

- Purtarea mastii de protectie in cazul aparitiei febrei, tusei si stranutului. 

 

IV. Reguli, obliga
                                                                                                                                                  
asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca pe perioada starii de alerta regasim 

recomandarea pentru mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri,in functie de domeniul de activitate al angajatorului, putem regasi si 

recomandarea de a respectata distanta fizica de minimum 2 metri. A se vedea in acest sens, ca exemplu, Ordinul nr.1731/832/2020 privind 

masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de 

siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta. 

Trimitere la o distanta minima de 2 metri o regasim si in documentul elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor 

-

site-ul Institutului National de Sananate Publica. 
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IX. Model note informare privind masurile pentru prevenirea imbolnavirilor cu 

coronavirusul SARS-CoV-2 la locurile de munca 

 

9.1 Recomandari universal valabile cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu 

coronavirusul SARS-CoV-2251 

 

 Mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice. 

 

 Mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de 

secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie. 

 

 Evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/ nedezinfectate. 

 

 Mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut (in plica cotului sau in servetel de 

unica folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica 

folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena 

mainilor. 

 

 Limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de 

minimum 1,5 metri252. 

 

 Izolarea la domiciliu in situatia aparitiei simptomatologiei respiratorii (tuse, stanut, 

rinoree) sau, stare generala alterata, febra. 

                                                
251 Potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al minsitrului sanatatii nr.3577/831/2020 privind 

masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in 

conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, angajatorii au obligatia sa informeze toate persoanele care  intra in 

locurile organizate de angajator despre masurile universal valabile  cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2. 

Informarea se va face prin afisare la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate. Recomandam ca acest document sa se trimita catre 

salariati si prin intermediul e-mail-ului de serviciu.    

252 Desi Ordinului nr.3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru 

asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca pe perioada starii de alerta regasim 

recomandarea pentru mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri, in functie de domeniul de activitate al angajatorului, putem regasi 

si recomandarea de a respectata distanta fizica de minimum 2 metri. A se vedea in acest sens, ca exemplu, Ordinul nr.1731/832/2020 privind 

masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de 

siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta. 

A se vedea si documentul elaborat de Centrul National de Supravegh

Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID- -ul Institutului National de Sananate 

Publica. 
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X. Istoric actualizari 

 

Actualizare 31 (14.01.2021):  

- Au fost aduse completari documentului in baza HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de 

baza minim brut pe tara garantat in plata care se aplica de la 13.01.2021. A fost completata in 

acest sens nota de subsol 107 de la capitolul Capitolul IV.  Reguli privind salarizarea. 

- A fost actualizata nota de subsol 226 cu trimiterea la HG nr.3/2021 privind prelungirea starii 

de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea 

masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, de la masura nr.12 din Reguli, masuri si obligatii pentru 

prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii 

in munca . Actualizarile sunt evidentiate cu verde. 

 

Actualizare 30 (11.01.2021):  

- Au fost aduse cateva completari partii teoretice a lucrarii privind modalitatea de informare a 

salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern. 

- Au fost aduse completari notelor de subsol de la capitolul privind salarizarea cu privire la 

acordarea unor drepturi stabilite prin legi speciale, a caror acordare este facultativa, cu 

trimitere la articolele de lege (de ex.Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 

si prevederile Codului fiscal privind regimul fiscal al acestora). 

- Au fost aduse cateva completari notelor de subsol cu privire la modificarea art.7 din Legea 

nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, articol modificat prin OUG 

nr.192/2020.  

- Au fost aduse completari notelor de subsol  cu privire la posibilitatea angajatorilor de a 

acorda angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea 

cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, in limitele 

stabilite prin contractul de munca sau regulamentul intern, sume in limita unui plafon lunar 

de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara 

activitate in regim de telemunca. Modificare adusa Codul fiscal prin Legea nr.296/2020. 

- A fost adaugata o noua situatie de suspendare a contractului de munca, in baza modificarilor 

aduse Codului muncii prin Legea nr.298/2020.  

- Au fost aduse cateva completari documentului intitulat Reguli, masuri si obligatii pentru 

prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii 


