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PREAMBUL 

Art.1. 
(1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila 

INCD URBAN-INCERC s-a infiintat si funcţioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 
stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile 
si completarile ulterioare, precum si a HG nr.1398/18.11.2009, ca Institut National de Cercetare-Dezvoltare, 
persoana juridica romana, in coordonarea Autorităţi i Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

(2) Lnstitutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila 
INCD URBAN-INCERC, denumit in continuare INCD URBAN-INCERC, s-a infiintat prin comasarea prin 
fuziune a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor -INCERC cu 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT 
Bucuresti si cu Centrul National de Cercetare-Dezvoltare si Documentare pentru Constructii, Arhitectura, 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS, care s-au desfiintat. 

Art.2. 
lNCD URBAN-INCERC are sediul in municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, dispune de 

spatii in imobilul din municipiul Bucuresti, str. Nicolae Filipescu Of. 53-55, sectorul 2, si detine imobilele situate in 
municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 117, judetul Cluj, in municipiul lasi, str. A. Sesan nr. 37 si str. 
Gheorghe Asachi nr. 3-5, judetul lasi, in municipiul Timisoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judetul Timis, in 
municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 300, judetul Constanta, precum si in orasul Campina, str. 1. H. Radulescu, 
f.n. (Ianga Statia Meteorologica), judetul Prahova. 

Art.3. 
(l) INCD URBAN-INCERC are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes 

national În principal: 
a) activitati de cercetare-dezvoltare de interes public in domeniile constructii, urbanism, dezvoltare teritoriala 

durabila si locuire, care cuprind: cercetari fundanlentale si aplicative - sectoriale si prenormative - pentru 
fundamentarea reglementarilor tehnice si economice specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementarilor 
tehnice si economice in vederea asigurarii cerintelor esentiale de calitate impuse constructiilor si instalatiilor 
aferente, inclusiv in vederea cresterii performantei energetice a constructiilor; dezvoltare tehnologica; elaborare de 
studii pentru fundamentarea strategiilor nationale, politicilor, programelor si reglementarilor in domeniul 
dezvoltarii teritoriale si urbane, precum si al locuirii; efectuarea de activitati specifice de reglementare, respectiv 
documentari, testari, documentatii in domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, 
realizare de modele funcţionale si modele fizice, precum si experimentari in situ de produse si tehnologii noi; 
creare de baze de date specializate; 

b) activitati de informare si diseminare a informatiilor/datelor specifice, prin organizarea, funcţionarea si 
dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale INCD URBAN-INCERC, 
cuprinzand, in principal: 

(i) biblioteca tehnică specializată de drept public, inclusiv activitati conexe de editare, tiparire si diseminare 
a informatiilor/datelor specifice; 

(ii) activitati de formare profesionala continua/perfectionare a specialistilor cu activitate in domeniile 
constructii, urbanism, dezvoltare teritoriala durabila si locuire; 

(iii) gestionare si actualizare periodica a bazelor de date specializate din domeniile proprii de activitate ale 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; 

c) activitati ce decurg din calitatea de organism de evaluare si verificare a constantei performantei produsului 
in constructii (OEVCF-sistem 3), de organism de certificare produse pentru constructii (OCP-sistem 1, 1+,2+, 5), 
de organism de evaluare tehnica (OET), de organism de certificaJ'e sisteme de management si, respectiv, de 
organism de inspectie. 

(2) INCD URBAN-INCERC asigura, dupa caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale comitetelor tehnice 
de specialitate si ale comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in domeniul constructii, 
organisme a caror infiintare, organizare si funcţionare se aproba prin ordin al ministrului coordonator. 

(3) INCD URBAN-INCERC poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si de productie, conform 
regulamentului propriu de organizare si funcţionare, si se poate inregistra la registrul comertului ca INCD~-__ 

.a.r. iU CONSTRlIC 

Art.4. 
(1) INCD URBAN-INCERC are in structura organizatorica 5 subunitati fara 

organizate ca sucursale, dupa cum urmeaza: 
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a) INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucuresti, cu sediul in sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2; 
b) INCD URBAN-INCERC - Sucursala URBANPROIECT Bucuresti, cu sediul in str. Nicolae Filipescu nr. 

53-55, sectorul 2; 
c) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 117, 

judetul Cluj; 
d) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Iasi, cu sediul in Iasi, str. A. Sesan nr. 37, judetul Iasi; 
e) INCD URBAN-INCERC - Sucursala Timisoara, cu sediul in Timisoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judetul 

Timis. 
(2) Structura organizatorica a INCD URBAN-INCERC se aproba prin ordin al Ministerului Educatie 

Nationale. 
(3) INCD URBAN-INCERC poate infiinta in cadrul structurii organizatorice departamente, sectii, 

laboratoare/ateliere, compartimente, dupa caz, necesare realizarii obiectului sau de activitate, cu avizul consiliului 
de administratie si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Obiectul principal de activitate al institutului este: "Cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale si ingineresti" 
- cod CAEN 7219. 

INCD URBAN-INCERC funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează 
amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic în condiţiile legii . 

În contextul în care institutul îşi desf'aşoară activitatea, se impune ca toţi salariaţii, indiferent de funcţia pe 
care o deţin sau de activitatea pe care o desfăşoară, să aplice reguli de disciplină a muncii, de igienă şi de securitate 
în muncă, să respecte principiul nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în scopul 
perfecţionării activităţii, administrării şi gestionării corespunzătoare a patrimoniului institutului. 
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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

Art.5 
Prezentul regulament intern a fost întocmit în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003~odul muncii 

actualizată şi republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având conţinut principal: 
a) reguli privind sanatatea si securitatea în muncă; 
b) reguli privind situatiile de urgenta; 
c) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a 

demnităţii; 

d) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariaţilor; 
e) organizarea muncii; 
t)disciplina muncii si raspunderea disciplinara; 
g) abaterile şi sancţiunile disciplinare; 
h) recompense; 
i)procedura soluţionării cererilor şi reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 
j)modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 
k) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 

Art.6 
(1) Regulamentul intern se aplică tuturor angajaţilor institutului indiferent de atribuţiile pe care le îndeplinesc 

la locul de muncă, precum şi persoanelor detaşate sau care îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de 
colaborare sau prestări servicii, ori în baza unor convenţii civile. 

(2) Prevederile prezentului regulament intern se aplică şi elevilor/studenţilor care fac practică în institut, 
precum şi voluntarilor. 

(3) Pers0nalul aparţinând altor agenţi economici, care îşi desraşoară activitatea temporar În INCD URBAN
INCERC în acţiuni de cooperare, colaborare sau cu alte scopuri, trebuie să tie informat de prevederile 
regulamentului aplicabil acestor acţiuni şi să le respecte. 

(4) Angajaţii INCD URBAN-INCERC care lucrează în locuri de muncă aflate în afara incintelor institutului 
sau sucursalelor se supun, în relaţiile cu INCD URBAN-INCERC, prevederilor prezentului regulament. 
Suplimentar, ei au obligaţia să se informeze şi să respecte şi regulile de disciplină specifice locului de muncă în 
care îşi desfăşoară temporar activitatea (inclusiv normele de protecţie a muncii, PSI etc). 

(5) Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa salariaţilor, care vor confirma aceasta prin semnătură. 
Pentru celelalte persoane cărora li se aplică prezentul Regulament, aducerea la cunoştinţă se va face prin afişarea 
sa, integrală sau parţială, la avizier şi în locurile intens traficate (porţi, intrări, holuri etc.), atât la sediul central, cât 
şi la sucursale. 

Art.7 
(1) Relaţiile de muncă din cadrul institutului se desfăşoară potrivit principiului egalităţii de tratament faţă de 

toţi salariaţii. 
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, 
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă. 

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau preferinţă, 
întemeierea pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, 
restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele 
prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

Art.8 
(1) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe care o 

desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a 
conştiinţei sale, fără nici o discriminare. 

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru muncă egală, 
dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 
împotriva concedierilor nelegale. 

Art.9 
(1) În cadrul INCD URBAN-INCERC se asigură egalitatea de şanse între angajaţi 

interzise discriminările după criteriul de sex. 
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(2) Conducerea INCD URBAN-INCERC se obligă să informeze angajaţii prin afişare la locuri vizibile, 
asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi 
bărbaţi în relaţiile de muncă. 

(3) Conducerea INCD URBAN-INCERC se obligă să informeze, imediat după ce a fost sesizată, autorităţile 
publice abilitate cu aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi 
bărbaţi. 

(4) În cadrul INCD URBAN-INCERC se interzice orice formă de hărţuire. 

Art.IO 
(1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate 

constituie discriminare în sensul prezentului regulament. 
(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, În vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să 

semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului 
individual de muncă. 

(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.( 1) acele locuri de muncă interzise femeilor gravide sau 
care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a muncii. 

Art.11 
(l)În cadrul INCD URBAN-INCERC angajarea celor care nu fac parte din personalul de cercetare 

(muncitori necalificaţi-calificaţi, tehnicieni; referenţi, funcţionari administrativi, economişti; şefi de compartimente, 
ingineri, personal calificat în diverse domenii etc.) se face prin concurs/examen, conform procedurilor interne. 

(2)Personalul de cercetare se angajează conform Legii 319/2003. 
(3)Relaţiile de muncă în cadrul institutului se întemeiază pe principiul bunei-credinţe, În care salariaţii au 

îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament. 

Art.12 
Salariaţii INCD URBAN-INCERC au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, 

disciplina şi toate celelalte dispoziţii ale prezentului Regulament. 

Art.13 
(1) Dispoziţiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea 

şi disciplina muncii, emise de Directorul General al INCD URBAN-INCERC. 
(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului intern va trebui să aibă în vedere eventualele 

modificări intervenite în legislaţia muncii şi/sau în legislaţia specifică domeniului de activitate al INCD URBAN
INCERC. 
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CAPITOLUL 11- DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Secţiunea 1- Drepturile şi obligaţiile angajatorului INCD URBAN-INCERC: 

Art.14 
(1) Conducerea institutului este asigurată de: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Comitetul de Direcţie; 
c) Directorul General. 
(2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Consiliului de Administraţie, ale Comitetului de Direcţie şi ale 

Directorului General sunt prevăzute 'in Regulamentul de organizare şi funcţionare al INCD URBAN-INCERC. 
(3)Activitatea curentă a institutului este condusă de Directorul General. 

Art.lS 
Conducerea institutului are în principal, următoarele drepturi: 
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea institutului şi a fiecărui loc de muncă; 
b) să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat in raport cu funcţia pe care o îndeplineşte sau cu 

munca pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi capacitatea profesională a fiecăruia in conditiile legii si/sau ale 
Contractului Colectiv de Munca aplicabil, respectiva Contractului Individual de Munca, in fisa postului; 

c) să exercite controlul asupra modului de aducere la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu; 
d) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor si demersurilor de hartuire si/sau 

calomnie institutionala si personală şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit legii, Contractului Colectiv de 
Munca, prezentului Regulament de Ordine Interioara şi ale altor reglementari ale institutului dupa caz; 

f) să emită norme de manipulare, depozitare şi utilizare a aparaturii, maşinilor, instalaţii10r şi utilajelor 
folosite în procesul muncii. 

g) alte drepturi prevăzute de lege. 

Art.16 
Conducerea institutului, are în principal, următoarele obligaţii: 

a) să · informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se referă la desfăşurarea 
relaţiilor de muncă; 

b) să asigure materialele, mijloacele tehnice etc. necesare desfăşurării activităţii, precum şi echipamentul de 
protecţie şi/sau de lucru adecvat sarcinilor lor; 

c) să pună la dispoziţia salariaţilor instrucţiunile de funcţionare şi de utilizare a aparaturii, maşinilor, 
instalaţiilor şi utilajelor folosite În procesul muncii, precum şi de efectuare a controlului, reviziei sau reparaţiilor 
periodice ale acestora; 

d) să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă, 
precum şi de executare a orelor suplimentare, de acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi 
prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă; 

e) să asigw-e condiţiile prevăzute de lege, pentru protecţia muncii, respectarea normelor igienico-sanitare şi 
ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de instruire a personalului În aceste domenii; 

f) să plătească toate impozitele şi contribuţiile ce revin în sarcina sa şi să vireze contribuţiile şi impozitele 
datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

g) să elibereze legitimaţjj de serviciu, cu indicarea profesiei şi a locului de muncă al fiecărui salariat; 
h) să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să efectueze toate Înregistrările prevăzute de 

lege; 
i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului respectiv, daca este 

cazul, retributia/veniturile obtinute de el de la INCD "URBAN INCERC" 
j) să creeze personalului propriu cat mai bune sanse de realizare profesionala, inclusiv de accedere la posturi 

superioare - numai prin concurs - În competitie nediscrimatorie cu candidaţi externi, tinand seama de prestatia 
acestuia, de posibilitatile financiare si de interesele de moment si de perspectiva ale unitatii; 

k) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă 
şi condiţiile corespunzătoare de muncă; \1-\COi\STRllc 

1) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul Colectiv de ~ ~ic · ~ , 
contractele individuale de muncă, precum şi din prezentul regulament; .~ -\:)<1:' ~('I ~,;... 
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m) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor care, 
prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii ; periodicitatea comunicărilor va fi conformă cu 
prevederile Contractului Colectiv de Muncă; 

n) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile 
să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

o) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 
p) să asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv 

atitudinile şi demersurile de hărţui re şi/sau calomnie instituţională şi personală; 
q) alte obligatii prevazute de lege. 

Secţiunea a II-a - Drepturile şi obligaţiile salariaţilor 

Art.17 
Salariaţii institutului au următoarele drepturi: 
- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
- dreptul la demnitate în muncă şi la egalitate de şanse şi de tratament; 
- dreptul la securitate şi la sănătate în muncă; 
- dreptul la informare şi consultare; 
- dreptul de acces la formarea profesională; 
- dreptul de a participa la determinarea şi ameliorarea condiţiilor şi a mediului de muncă; 
- dreptul la protecţie în caz de concediere; 
- dreptul la negocierea individuală şi colectivă şi de a participa la acţiuni colective; 
- dreptul de a se asocia, de a se constitui în sindicat sau a adera Ia un sindicat; asocierea la partide politice e 

liberă, dar se interzice desfăşurarea unor activităţi politice în cadrul institutului; 
- dreptul de a-şi exprima liber părerea asupra tuturor problemelor legate de activitatea din cadrul institutului, 

atât în particular, cât şi în public, cu respectarea unei atitudini civice şi fără calomnii; 
- dreptul de a folosi baza tehnico-materială a institutului, potrivit cu necesităţile ce rezultă din obligaţiile lor 

de serviciu şi să se bucure de serviciile şi facilităţile comune oferite de institut (lumină, încălzire, curăţenie, 
instalaţii sanitare, mobilier, materiale de lucru, registratură, rechizite, bibliotecă etc.); 

- dreptul de a primi la angajare sau la mutarea intr-un alt spatiu de lucru a unei chei de acces Ia acel spatiu de 
lucru; 

- dreptul de consultaţie prin trimitere la cabinetul medical la care INCD URBAN-INCERC este arondat; 
- dreptul de a participa la cursurile de perfecţionare profesională organizate de INCD URBAN-INCERC sau 

în afara institutului Ia propunerea organelor ierarhice de conducere administrativă, potrivit cu necesităţile 
institutului; 

- dreptul de a primi acceptul institutului de participare la cursurile pentru care suportă personal cheltuielile 
corespunzătoare, cu programul de desfăşurare în timpul programului oficial al institutului (doctorat, masterat, etc) 
conform reglementarilor legale; 

- dreptul de a se prezenta la concursurile organizate în vederea: 
• promovării în grade profesionale, 
• ocupării de posturi de specialitate sau de conducere, 
• obţinerii de burse pentru perfecţionare în ţară sau în străinătate, 
• alte situaţii în care alegerea se face prin concurs. 
Reuşita la concurs se stabileşte în condiţiile stipulate şi anunţate de organizatori, obligatoriu înainte de 

susţinerea probelor; 
- - dreptul de a beneficia anual de concediu de odihnă plătit pentru activitatea depusă, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, a contractelor colective de munca aplicabile; 
- dreptul de a cumula funcţii şi venituri în condiţiile legii, fără a face concurenţă institutului; ," COI~STRUC 11t;, 

- dreptul de a-şi prezenta lucrările în publicaţii şi în cadrul unor manifestări tehnico-ştiin . ~'- ",\'\ - 1Ne; ~~ 
- alte drepturi prevăzute de lege. !f} .:::,~<o yYo v~ 

g c5 
Art.18 
(1) Salariaţii institutului au următoarele obligaţii: 

- să respecte programul de lucru stabilit de conducerea institutului şi să 
conform fişei postului; 

- să îndeplinească întocmai şi la timp, obligaţiile de serviciu care le revin; 
- să folosească integral şi eficient timpul de lucru; 

:fi Director General ~ 
~ i>I 

îndeplinească '" utille ~~~ revin ~ 
~ ~ 
~42 s:.~~ 

~(}JI1SIiI .. 'f\\~ 
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- să respecte normele de disciplină a muncii, prevederile contractului colectiv de munca aplicabil, 
contractului individual de muncă şi dispoziţiile regulamentului intern ; 

- să dovedească fidelitate faţă de institut în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
- să respecte normele de sanatate si securitate a muncii şi de protecţie a muncii, normele igienico-sanitare şi 

de prevenire a incendiilor; 
- să folosească judicios aparatura din dotare, tehnica de calcul, birotica şi alte dotări; 
- să înştiinţeze şeful ierarhic de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau 

neajunsuri în activitatea curentă şi să propună măsuri în funcţie de posibilităţi, pentru prevenirea şi înlăturarea unor 
astfel de situaţii; 

- să păstreze cu stricteţe confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cărora li se stabileşte acest 
caracter de către conducerea institutului sau a celor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor de 
serviciu; 

- să aibă o atitudine şi o comportare corectă în relaţiile cu conducerea institutului, cu personalul acestuia şi cu 
orice alte persoane cu care iau contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să manifeste condescendenţă în 
raporturile cu ele; 

- să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă precum şi în toate spaţiile de folosinţă comună; 
- să nu presteze nici un fel de activitate la o societate concurentă; 
- să desfăşoare activitatea prevăzută în contractul individual de muncă în conformitate cu: 
• atribuţiile ce le revin conform fişei de post; 
• indicaţiile şefilor ierarhici, care orientează şi asigură realizarea acestor atribuţii; 
• prevederile ROF şi RI. 
- să îşi desfăşoare activitatea astfel încât rezultatul activităţii să corespundă cerinţelor tehnice şi de calitate 

asumate de INCD URBAN-INCERC prin SMI (sistemul de management integrat), a celor stabilite de organele 
ierarhice de conducere ale INCD URBAN-INCERC, prevăzute în contracte etc .. 

- să cunoască, să respecte şi să pună în aplicare prevederile sistemului de management integrat calitate
mediu-SSM al institutului (SMI) ; 

- înainte de a începe procesul de muncă, să verifice dacă s-au luat toate măsurile prevăzute de normele 
privind protecţia muncii şi prevenirii incendiilor. De asemenea, sunt obligaţi de a solicita instruirea din acest punct 
de vedere în urmatoarele cazuri: la schimbarea locului obişnuit de muncă, la modificarea condiţiilor de muncă, la 
introducerea unor echipamente noi de lucru etc. ; 

- să păstreze în bună stare de funcţionare toate dotările institutului cu care vin în contact în cursul activităţii 
lor, ca utilaje, aparate, echipamente, instalaţii, mobilier, spaţiu de lucru, etc. fiind răspunzători de întreţinerea şi 
corecta exploatare a celor primite în folosinţă conform atribuţiilor de serviciu şi sarcinilor de muncă; 

- să utilizeze eficient materiile prime, materialele, combustibilii şi energia pentru a se încadra În prevederile 
consumurilor stabilite pentru activităţile desfăşurate şi pentru evitarea risipei de orice fel; 

- să intervină în caz de accidente sau situaţii extraordinare (incendii, inundaţii etc.) pentru a acorda ajutor 
persoanelor în pericol şi pentru a anunţa, in cel mai scurt timp şi prin orice mijloace avute la dispoziţie, conducerea 
institutului şi pe cei în drept de a lua măsuri operative; 

- să-şi ridice nivelul de pregătire profesională prin studiu individual, documentare, participare la cursuri de 
pregătire şi alte forme; 

- să se prezinte în mod decent la program şi să păstreze o atitudine corespunzătoare în toate ocaziile, de 
politeţe, respect, solicitudine, colegialitate În raporturile sociale şi de serviciu, evitând violenţele de limbaj sau 
fizice. 

- sa nu pretinda si sa nu primeasca avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor de serviciu; 
- sa nu consume bauturi alcoolice sau droguri la locul de munca; 
- sa nu fumeze in birouri, ci in locuri special amenajate, pentru a nu-i afecta pe ceilalti; 
- sa respecte regulile de acces in unitate si sa asigure respectarea acestor reguli si de persoanele invitate; 
- sa anunte telefonic din prima zi, in caz de imbolnavire, conducerea unitatii organizatorice in care lucreaza; 
- sa nu pastreze in incinta institutului (compatimentllaborator/sectie/birou) bunuri sau obiecte de valoare cu 

caracter personal; 
- personalul care prin natura funcţiei vine in contact cu persoane din exteriorul institutului, trebuie sa aiba o 

tinuta si o comportare corespunzatoare, sa dea dovada de solicitudine si principialitate si sa rezolve toate cererile in 
litera si spiritul legii; 

- alte obligaţii prevăzute de lege. W ,ONSTRlIi 

(2) Obligaţiile personalului INCD URBAN-INCERC privind relaţiile cu agenţii economici: !:)~.~ _ IN C7.(~ 
- de a nu divulga date privind activitatea INCD URBAN-INCERC, care ar putea fi folos' ~e perscf~ ~ 

sau instituţii, aducând prejudicii de orice natură institutului; l' ~ 
- de a-şi dedica întreaga capacitate de muncă pentru promovarea intereselor instit m u~ iPEYb~<G~~gral ~ 

angajare pe calea concurenţei neloiale; ~ ~ 
c:> '§J % @ 
~ ~ 
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- de a păstra secretul datelor din lucrările INCD URBAN-INCERC contractate cu beneficiarii, agenţi 
economici români sau străini, pentru a nu crea prejudicii de orice natură acestora. Folosirea datelor în cauză pentru 
comunicări ştiinţifice, publicaţii sau ca date de referinţă cu folosire publică poate fi făcută numai cu aprobarea 
prealabilă, obţinută în scris, a beneficiarilor în cauză; 

- de a respecta regulile stabilite de şefii ierarhici privind accesul la informaţiile cuprinse în lucrările de C-D 
şi încercări aflate în derulare sau în arhiva tehnică INCD URBAN-INCERC, reguli menite a asigura respectarea 
principiului confidenţialităţii datelor furnizate de sau către beneficiari; 

- de a respecta regimul de păstrare şi control a lucrărilor încheiate şi a documentelor care au folosit la 
elaborarea acestor lucrări conform legislatiei de arhivare in vigoare si a procedurilor interne privind controlul 
documentelor. 
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Capitolul m -EVIDENŢA ŞI FOWSIREA TIMPULUI DE LUCRU AL ANGAJAŢILOR IN INSTITUT, 
MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE 

Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

Art.19 
(1) Timpul de muncă reprezintă perioada În care saJariatul prestează munca, se află la dispoziţia 

angajatorului şi Îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, 
contractului colectjv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei În vigoare. 

(2) Conform legislatiei in vigoare, durata timpului de munca al fiecarui salariat cu normă întreagă, este de 8 
ore pe zi, respectiv de 40 de ore saptamanal si se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

(3) De regulă, zilele libere sunt sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale. 
(4 ) În cazul în care interesul serviciului impune pentru unii angajaţi desfăşurarea muncii în aceste zile, 

repaosul săptămânal se va stabili în alte zile din cursul săptămânii conform prevederilor din Codul muncii. 

Art.20 
(1) Ora Începerii şi ora terminării programului de lucru se stabilesc de conducerea institutului, prin decizie, 

în funcţie de anotimp, posibilităţi de transport şi alte criterii de organizare raţională a activităţii. 
(2) La data aplicării prezentului Regulament intern, programul de lucru este 8.00-16.00, si 15 min. pauza de 

masa, care se include in durata zilnica nomlala a timpului de lucru, conform Codului Muncii, art.134, alin. (1) si 
alin.(3), in intervalul orar 12:00-12:15. 

(3) Fiecare salariat are obligaţia de a respecta programul de lucru al institutului şi de a folosi eficient timpul 
încadrat în acest program. 

(4) Conducerea institutului are dreptul, respectand legislatia in vigoare, sa modifice programul de lucru in 
funcţie de necesităţile institutului. 

(5) Conducerea institutului poate stabili programe individualizate de munca, inclusiv decalări de program, cu 
acordul sau la solicitarea În scris a salariatului în cauza, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de 
Munca aplicabil. 

Art.21 
Pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii de mediu deosebite (noxe, radiaţii, noapte etc.) durata 

programului de lucru va fi stabilită prin decizie a Directorului General, în conformitate cu prevederile legale şi cu 
cele stipulate în contractul colectiv de muncă. 

Art.22 
Munca suplimentară se va efectua în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de 

muncă aplicabil şi numai cu aprobarea Directorului Sucursalei şi a Directorului General. 

Art.23 
(1) Evidenţa prezenţei personalului angajat al institutului la program şi a orelor efectuate în afara acestuia, se 

ţine de persoana, din cadrul sectiei/compartimentuluiJlaboratorului, desemnata de conducerea acestora. 
(2) Evidenţa prezenţei la serviciu se tine pe fiecare compartiment, sectie, laborator, pe baza condicilor de 

prezenţă, În care salariaţii vor semna zilnic, la Începutul şi la sfârşitul programului de lucru. 
(3) Situaţia prezenţei la serviciu se Întocmeşte pe fişe colective de prezenţă, pe baza condicii de prezenţă de 

către persoana desemnata in acest scop in fiecare secţie, laborator, compartiment şi se Înaintează către 
Compartimentul de diseminarea informatiilor, resurse umane, relatii publice si mass media În prima zi lucratoare 
dupa data de 15 a lunii în curs, respectiv prima zj lucrătoare a lunii următoare. 

(4) Compartimentul de diseminare a informatiilor, resurse umane, relatii publice şi mass media va pune la 
dispozitia fiecarei sectii, laborator, compartiment, la începutul anului lista zilelor de concediu aferentă fiecarui 
angajat precum şi o Ustă a angajaţilor care urmează a se pensiona În anul respectiv. 

(5) înscrierile de date false În condki1e de prezenţă sau În foile colective de prezenţă constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează conform prezentului Regulament şi a legislaţiei În vigoare. 

(6) Intrarea în institut în zilele de sâmbătă, duminică şi În zilele de sărbători legale se face pe te 
aprobată de Directorul general/Directorii sucursalelor. r&~ N I R{jC'll,~ 

~'& ~<?-f3t'. - NG'$'~ ~ 
Art.24 ~ CI ~ 
În prima zi lucrătoare după data de 15 a lunii în curs, respectiv în prima zi lucrătoare ~ i~~9:~ .... ~~~i l ~ 

de secţii, compartimente şi laboratoare predau COMPARTIMENTULUI DE DISEMINARE . J FORMAîIltrne ;>. 

~ V.M. ' : 
~ ~ 
~, !S 
--rJ ~ 
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RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA foile colective de prezenţă pentru angajaţii din 
colectivul respectiv. Aceste foi de prezenţă vor fi confruntate cu înregistrările din condicile de prezenţă şi alte date 
de evidenţă şi Înaintat Compaltimentului Management Financiar, intocmire şi Urmărire Contracte. 

Art.2S 
(1) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să anunţe şefului ierarhic superior situaţia, 

chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. 
(2) Dacă un salariat întârzie în mod repetat, şeful ierarhic superior şi inspectorul resurse umane îl vor avertiza 

în scris. 
(3)Dacă un salariat nu respectă programul de lucru va fi plătit conform orelor de prezenţă. 

Art.26 
(l)În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) 

şeful ierarhic superior trebuie informat imediat. 
(2) Dacă un salariat absentează fără nici o justificare, după prima absenţă, şeful direct şi inspectorul resurse 

umane îl vor avertiza în scris. 
(3)Două avertismente scrise pot conduce, respectând prevederile legislative referitoare la răspunderea 

disciplinară, la suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. 
(4) Cinci absenţe nemotivate consecutiv sau şapte absenţe nemotivate pe an pot conduce, respectând 

prevederile legislative referitoare la răspunderea disciplinară, la desfacerea disciplinara a contractului individual de 
muncă. 

Art.27 
Serviciul de permanenţă, instituit atunci când este cazul, în afara programului de lucru la sediul central şi la 

sucursale, se asigură de către angajaţii institutului prin rotaţie, în conformitate cu planificarea întocmită de 
Compartimentul Achizitii Publice, Administrativ si I.T. ce se transmite la sucursale. 

Art.28 
(1) Salariaţii pot fi învoiţi să lipsească de la serviciu, în interes personal. 
(2) Biletele de voie se aprobă de către şefii de compartimente, sectii, laboratoare sau, după caz, de către 

conducerea institutului şi vor cuprinde menţiunea că salariatul pleacă în interes personal motivat, data, ora când 
începe învoirea şi durata acesteia; Acestea vor fi predate către COMPARTIMENTULUI DE DISEMINAREA 
INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA. 

(3) COMPARTIMENTUL DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII 
PUBLICE SI MASS MEDIA este desemnat de către angajator să ţină evidenţa învoirilor efectuate lunar de către 
fiecare persoană în parte şi va scădea durata acestora din programul normal de lucru, cu reducerea corespunzătoare 
a drepturilor salariale. 

Art.29 
COMPARTIMENTUL DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE 

SI MASS MEDIA centralizează evidenţa întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi rară plată, a 
orelor suplimentare aprobate de conducere şi a concediilor de odihnă. 

Art.30 
(1) Zilele de sărbătoare legală şi religioasă în care nu se lucrează sunt: 
• 1 si 2 ianuarie; 
• prima şi a doua zi de Paşti; 
• 1 mai; 
• prima şi a doua zi de Rusalii; 
• Adormirea Maicii Domnului; 
• . 30 noiembrie - Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 

' . I decembrie; 
• prima şi a doua zi de Crăciun; 



" 
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· 1 şi 8 martie pentru salariate; 
- a treia zi de Paşti 
- a treia zi de Crăciun 

Art.31 
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În cazul unor evenimente deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite care nu se includ în durata 
concediului de odihnă, astfel: 

• Căsătoria salariatului: 5 zile lucrătoare; 
• Naşterea unui copil: 5 zile lucratoare; 
• Naşterea unui copil, dacă salariatul a urmat un curs de puericultură: 15 zile lucrătoare; 
• Căsătoria unui copil: 2 zile lucrătoare; 
• Decesul soţului/soţiei, părinţilor, socrilor, bunicilor, fraţilor, surorilor sau a unei persoane aflate în 

întreţinere legală: 3 zile lucrătoare; 
• Donatorii de sânge: 1 zi lucrătoare în plus faţă de prevederile legale; 
• Schimbarea locului de muncă, schimbarea domiciliului, în cadrul aceleiaşi unităţi, în altă localitate: 5 zile 

lucrătoare. 

Art.32 
(1) La solicitarea conducerii, salariaţii pot efectua muncă suplimentară 240 de ore pe an, de persoană. 
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră 

sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii/înlăturării consecinţelor unui accident. 
(3) Solicitarea efectuării de muncă suplimentară de catre conducere pentru elaborarea unei lucrări în curs 

trebuie temeinic justificată şi evidenţiată Ia COMPARTIMENTULUI DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, 
RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA. 

Art.33 
(l) Compensarea orelor suplimentare se face prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice 

după efectuarea acestora. 
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin.(l), 

munca suplimentară va fi plătită în conformitate cu prevederile legale În vigoare şi cele Înscrise În Contractul 
Colectiv de Muncă aplicabil. 

Concediile 
Art.34 
1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. 
2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. 
3) Concediul de odihnă se efectuează integral În fiecare an calendaristic. Prin excepţie, efectuarea în anul 

următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de 
muncă aplicabil. 

4) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într
un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. 

5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului 
individual de muncă. 

6) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat, la solicitarea salariatului, atunci când interesele 
serviciului o permit şi cu condiţia ca una din fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare. 

7) Programarea concediilor de odihnă se face până la sfârşitul anului calendaristic, pentru anul următor; 
propunerile de programare a concediilor se fac de către fiecare angajat în parte, se discută şi se vizează de către 
şefii de secţii, compartimente, laboratoare şi se aprobă de către Directorul General al institutului. Documentele sunt 
predate la COMPARTIMENTUL DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII 
PUBLICE SI MASS MEDIA pentru evidenta. Rechemarea de catre sefii ierarhici se face conform legislatiei in 
vigoare. 

8) Ordinea efectuării concedii lor de odihnă va fi stabilită eşalonat În tot cursul anului, ţinându-se seamă de 
buna desfăşurare a activităţii, dar şi de interesele personalului. 

9) Cererea de concediu de odihnă pentru o perioadă mai mare de 10 zile, se va Întocmi O ~ 
săptămâni înainte de intrarea în concediu. Conducerea prin COMPARTIMENTULUI DE tNA~~ 
INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI ~SS MEDIA va comuni ~ affiiatului da~f' ~ 
cererea a fost aprobata, in termen de 5 zile de la întocmirea cererii. In cazul in care cerere ,;, ~tost aprobată ~ 
trebuie precizat, în scris, motiyulrespingerii cererii. ~ recto Gene ra l ~ 

a V.M. i'it 
~ ~ q, ,oS) 
'm" ~ 

'''I'~ ~ 
'.Il)fllSIiI • '{\\~~~ 
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10) În cazul în care cererea de concediu nu a fost aprobată, salariatul are obligaţia soluţionării problemelor 
ce au determinat neaprobarea cererii; plecarea în concediu de odihnă fără aprobarea conducerii constituie abatere 
disciplinară, respectivele zile vor fi considerate absenţe nemotivate, putând duce la desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Il) Numărul zilelor de concediu de odihnă nu este afectat de numărul zilelor de concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă. 

12) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. 
13) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese 

urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate 
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele 
prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediu lui de odihna. 

14) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral în fiecare an calendaristic. Prin excepţie efectuarea 
concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege şi în următoarele cazuri: 

a - salariatul este rechemat prin dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, pentru executarea unor lucrări urgente; 
b - salariatul nu a putut efectua concediul de odihnă programat sau reprogramat în ultimele 2 luni ale anului, 

întrucât în această perioadă a fost în concediu medical. 
Angajatorul este obligat să acorde concediul neefectuat până la srarşitul anului următor. 

Art.35 
Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi 

mai mică decât salariul de bază, sporurile şi indemnizaţiile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 
respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. 

Art.36 
Durata efectivă a concediului anual de odihnă se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea 

legii şi a contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea prestată de salariat în anul 
calendaristic în cauză. 

Art.37 
Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit de minimum 21 de zile 

lucrătoare. Programarea efectuării concediului de odihnă se stabileşte anual de conducerea unităţii împreună cu 
reprezentanţii sindicatului/salariaţilor, după caz. 

Art. 38 
(1)Salariaţii încadraţi în gradul III de invaliditate, precum şi handicapaţii au dreptul la concedii de odihnă 

suplimentare prevăzute de lege, dar nu mai puţin de 6 zile pe an. 
(2) Salariaţii care Îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă deosebite, beneficiază de concedii de odihnă 

suplimentare de minimum 3 zile pe an. 
(3) Salariaţii în vârstă de până la 18 ani au dreptul la un concediu de odihnă plătit de 24 de zile lucrătoare la 

care se adaugă, după caz, concediul suplimentar potrivit legii, în funcţie de condiţiile de muncă specifice. 
(4) Personalul atestat din cercetarea ştiinţifică beneficiază de un concediu de odihnă plătit de minimum 24 de 

zile lucrătoare. 
(5) Personalul cu studii superioare, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), beneficiază de concediu de odihnă 

plătit de minimum 24 de zile lucrătoare. 
(6) Durata concediului de odihnă plătit creşte peste durata minimă, prevăzută în prezentul contract colectiv 

de muncă, în funcţie de vechimea in munca a salariaţilor, cu: 

Nr. de zile de concediu suplimentar 

1 zi lucrătoare 
2 zile lucrătoare 
3 zile lucrătoare 
4 zile lucrătoare 
6 zile lucrătoare 

Vechime 

5-9 ani 
9-13 ani 
13-17 ani 
17-20 ani 
peste 20 ani 

(7) Concediile de odihnă suplimentare acordate potrivit art. 39 (1) - (5) se cumul 



' . 
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(9) Salariatul care din motive de serviciu efectuează concediul de odihnă în perioada lunilor februarie, martie 
sau noiembrie, beneficiază în plus la concediul de odihnă de 2 zile lucrătoare, dacă efectuarea concediu lui nu este 
fracţionată şi cuprinde cel puţin 18 zile lucrătoare din aceste luni. 

(10) În cazuri întemeiate, angajatorul, la cererea salariatului, poate să acorde anticipat programării o parte din 
concediul de odihnă anual. 

(Il) Dacă salariatul şi soţia sa lucrează în aceeaşi unitate ei au dreptul să beneficieze simultan de un 
concediu de odihnă plătit, de cel puţin 10 zile lucrătoare. Alte situaţii familiale vor fi luate în considerare, la fixarea 
datei pentru plecarea în concediu, în măsura posibilităţilor. 

(12) Durata concediului de odihnă, stabilită în condiţiile legii şi ale Contractelor Colective de Muncă la nivel 
de Unităţi este corespunzătoare activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic. 

(13) În aplicarea alin. (12) perioadele în care salariatul, pentru rezolvarea unor situaţii personale, a fost în 
concediu fără plată, nu se consideră perioadă (durată) de activitate. 

Art.39 
(l) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazurile prevăzute de lege 

precum: a) contractul individual de muncă al salariatului a încetat; 
b) este prevăzut în mod expres într-o lege specială. 
(2) În caz de deces al salariatului compensaţia bănească pentru concediul de odihnă neefectuat se va plăti 

familiei sale. 

Art.40 
(l) În cazul salariaţilor care solicită pensionarea (pentru limita de vârstă, anticipată, anticipată parţială, 

invaliditate), se va proceda astfel: 
a) salariaţii INCD "URBAN INCERC" care solicită pensionarea beneficiază de concediu de odihnă şi 

indemnizaţia . corespunzătoare acestuia pentru perioada de la începutul anului până la data la care se solicită 
pensionarea; 

b) pentru perioada cuprinsă între data solicitării pensionării şi încetarea activităţii, concediul de odihnă se 
compensează în bani. În cazul în care concediul de odihnă a fost acordat şi efectuat pentru întregul an calendaristic, 
iar încetarea activităţii are loc pe parcursul anului, salariatul este obligat să restituie unităţii partea din indem.nizaţia 
de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu; 

(2) Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin un salariu 
de bază avut În luna premergătoare pensionării şi de cel puţin 2 salarii de bază dacă vechimea în unitate este de 
minimum 15 ani. 

Art.41 
Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională, cu sau rară plată; 

modul şi condiţiile de acordare a concediilor de formare profesională se stabilesc conform legislaţiei În vigoare. 

Art.42 
(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concediu fără plată; concediile fără plată 

pot fi acordate, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor, avându-se în vedere atât interesele salariatului, 
cât şi necesitatea asigurării funcţionării secţiei, compartimentului, laboratorului, atelierului din care acesta face 
parte. 

(2) Cererea cu privire la acordarea concediului fără plată, în condiţiile artA2 şi artA3, alin.(l), vizată de către 
şeful ierarhic va fi aprobată de către Directorul General al institutului. 

Salarizarea 
Art.43 
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. 
(2) Pentru munca prestata, in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu, 

in bani, in moneda nationala. 
(3) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

Art.44 
Salariile se platesc Înaintea oricaror alte obligaţii băneşti ale institutului. 

Art.4S 
(l)În cadrul INCD URBAN-INCERC, la angajare, salariile se stabilesc prin 

angajator şi salariat. 
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(2) Ulterior angajării, salariul de baza se stabileşte în raport cu gradul de îndeplinire, în anul precedent 
negocierii, a criteriilor de evaluare - anexă la fişa postului; criteriile au în vedere gradul de calificare, nivelul de 
pregătire profesională, experienţa acumulata si dovedită de salariat precum şi complexitatea/dificultatea muncii, 
răspunderea şi gradul de solicitare pentru îndeplinirea atribuţiilor postului ocupat. 

(3) Evaluarea activităţii salariaţilor se va realizează anual de către sefii de secţii, compartimente, laboratoare, 
pe baza gradului de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare a activităţii salariaţilor prin acordarea 
punctajului corespunzător îndeplinirii criteriilor stabilite, cu aprobarea finală a Directorului General al institutului. 

Art.46 
(1) Sporurile la salariul de bază se acordă pentru vechimea în muncă, vechimea în cadrul unităţii (inclusiv cea 

dobândită în unităţile comasate prin fuziune pentru înfiinţarea INCD URBAN-INCERC, conform HG 1398/2009), 
pentru conditii deosebite in care se desfasoara activitatea, pentru munca desfasurata peste programul normal de 
lucru, pentru munca În timpul noptii şi pentru salariatii care dovedesc deţinerea titlului de "doctor în ştiinţe" Într
una din specialitatile aferente domeniului de activitate ale institutului şi utilizarea cunoştintelor dobândite prin 
calificarea respectivă în scopul intereselor institutului în conformitate cu prevederile legale, în condiţiile stabilite 
prin contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(2) Sporul minim pentru condiţiile deosebite de muncă, calculat la salariul de bază individual este de 10%. 
(3)Se mai acordă sporuri pentru: 
al)- orele lucrate peste programul normal de lucru, ca muncă suplimentară compensată cu ore libere plătite

se acordă un spor de 100% din salariul de bază, până la 120 de ore/salariat/an. 
a2)- orele lucrate peste programul normal de lucru, în zilele de repaus săptămânal, ca muncă suplimentară 

compensată cu ore libere plătite şi acordate cumulativ după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 
zile calendaristice - se acordă un spor de 200% din salariul de bază până la 120 ore/salariat/an. 

b) - vechime În muncă conform următoarelor procente: 
7% - pentru vechime între 3- 5 ani, 
10% - pentru vechime Între 5-10 ani, 
15% - pentru vechime Între 10-15 ani, 
20% - pentru vechime între 15-20 ani, 
25% - pentru vechime peste 20 ani; 
c) -lucrul în timpul nopţii 25%; 
d) - spor de şantier 1 % din salariul de bază minim negociat pe unitate, acordat pentru fiecare zi. 
e) - sporul de doctorat 15 % se acorda la salariul de baza. 
t) - sporul de şef de laborator/secţie 10% din salariul brut (începând cu 01.08.2015). 
g) - salariul de merit 15% din salariul brut al salariatului (începând cu 15.07.2015). 
(4)Sporurile prevăzute mai sus pot fi incluse În salariile de bază, în condiţiile legii şi cu acordul părţilor 

semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Unităţii. 
(5LSe acorda tichete de masă şi tichete cadou, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de 

posibilităţile financiare ale institutului. Pentru acordarea tichetelor de masă şi tichetelor cadou se va face o evaluare 
financiară lunară şi, acestea se vor acorda în funcţie de avizul Compartimentului Management Financiar, Întocmire 
şi Urmărire Contracte, de avizul Directorului Economic şi Directorului General. Numărul tichetelor de masă şi 
tichetelor cadou va fi stabilit lunar în funcţie de posibilităţile financiare şi zilele lucrate de salariat. 

(6)Nu vor beneficia de tichete de masă salariaţii care nu au încadrarea de bază la INCD URBAN-INCERC, 
precum şi salariaţii care cumulează pensia cu salariul. 

(7)În cazul executării unor contracte de cercetare-proiectare care fac parte din programe cu legislaţie 
specifică, salariile personalului executant al acestor contracte pot fi marite, în intervalul dintre două negocieri 
anuale, fie pentru perioada de executie a acestor contracte, fie pentru o perioadă mai mare convenită Între ang~ator 
şi angajat, corespunzător utilizării integrale a fondurilor de salarii prevăzute pentru aceste contracte. 

Art,47 
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(2) Salariul de bază, mediu pe unitate este cel din luna evenimentului. 

Formarea profesională 
Art.48 
Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: 
a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; 
b) obtinerea unei calificari profesionale; 
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c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea 

pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 
d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; 
e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea 

activităţilor profesionale; 
f) promovarea În muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 

Art.49 
(1) Pruticiparea la cursuri sau stagii de formare profesională poate fi iniţiată de angajator sau salariat, cu 

respectarea dispoziţiilor legale, a prezentului Regulrunent intern, a Contractului Colectiv de Muncă şi a contractului 
individual de muncă, astfel1ncât atitudinea părţilor să nu constituie abuz de drept. 

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării 
profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv oblîgaţiile contractuale ale 
sal.ariatului În raport cu institutul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin 
acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă. 

Art.50 
(l)În ,.cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de către INCD 

URBAN - INCERC, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către INCD URBAN -
INCERC, în calitate de angajator. 

(2)Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin, (1), salariatul va 
beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salru'iale deţinute. 

(8)pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul 
beneficiază de vechime locul de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul 
asigurărilor sociale de stat. 

Art.SI 
(1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională, În condiţiile art. 51 alin. (l), 

nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă de maxim 3 ani stabilită prin act 
adiţional. 

(2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea JNCD URBAN-INCERC. care a suportat 
cheltuielile ocazionate de formarea sa profesională, precum şi orice alte aspecte În legătură cu obligaţiile 
salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul indjvidual de muncă. 

(3) Nerespectarea de către salariat a dispozitiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la 
suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională., proporţjonal cu perioada nelucrată din 
perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă. 

(4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi În perioada stabilită prin actul 
adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării 
preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
pentru o infracţiune 1n legătură cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de 
exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. 
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CAPITOLUL IV - REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA, SANATATEA ŞI SECURITATEA 
IN MUNCA ÎN INCD "URBAN - INCERC" 

Art.53 
Întreaga activitate de protecţie, igiena muncii, securitate si sanatate in munca în INCD URBAN-INCERC 

este subordonată obiectivului de prevenire a riscurilor profesionale, a producerii de accidente şi îmbolnăvirii 
profesionale precum şi îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. Procesele de muncă în INCD URBAN-INCERC nu pot 
fi efectuate decât de angajaţii care au: 

- pregătirea tehnică corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii (Codul muncii, CIM, CCM la nivel de 
ramură); 

- asigurată dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru conform normelor în vigoare (HO 
1048/2006); 

- asigurate condiţiile de muncă lipsite de pericole de accidentare şi îmbolnăvire profesională (Ha 
1091/2006); 

- examinarea medicală efectuată de serviciile de medicina muncii abilitate conform legislaţiei în vigoare (HO 
355/2007); 

- instruirea lucratorilor cu protecţia, securitatea şi sănătatea în munca la zi consemnată în fişă individuală de 
instructaj(Legea 319/2006). 

Art.54 
Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă este necesar a se respecta 
următoarele articole din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 - art. 20,24, 27, 46, 52, 
56,58-60,66-73 cu modificarile aduse de Ha 955/2010. 

Art.55 
(1) Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face pe baza tematicii de instruire a 

angajaţilor conform Ha nr. 1425/2006 cap.V art.74 -100 şi Ha 955/2010. 
- Instruirea introductiv generală (securitatea si sanatatea in munca); 
- Instruirea la locul de muncă (şeful locului de muncă); 
- Instruirea periodică (şeful locului de muncă). 
(2) În cadrul instruirilor se vor prezenta zonele cu risc chimic, fizic şi biologic de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională şi metodele de prevenire a riscurilor prin folosirea cu eficienţă a echipamentelor tehnice de protecţie, a 
echipamentului individual de protecţie şi respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor tehnice (IT) a echipamentelor de 
munca, folosirea mijloacelor de prim ajutor, locul unde sunt amplasate acestea şi accesul la ele. 

Art.56 
(1) Pentru prevenirea producerii accidentelor de muncă se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 -

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 
în muncă nr. 319/2006, se vor respecta cu stricteţe de către salariaţi. 

(2) Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a uneltelor, utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor, 
dispozitivelor de protecţie, a echipamentelor individuale de protecţie, care trebuie să fie în bună stare. 

(3) Şefii de laboratoare sunt obligaţi să solicite ori de câte ori consideră necesar verificarea instalaţiilor, 
echipamentelor şi aparatelor din punct de vedere metrologic şi al respectării normelor de electrosecuritate şi 
siguranţei mecanice. Compartimentul achizitii publice, administrativ si I.T. are obligaţia de a verifica, conform 

.art: Ş din HO nr. 1146/2006, instalatiile electrice, periodic. 

Art.57 
Pentru prevenirea producerii de îmbolnăviri profesionale este obligatoriu a se realiza următoar:;e _ _ _ 
- acordarea alimentaţiei de protecţie a organismului persoanelor ce îşi desfăşoară activita [A~ de 

persistă existenţa noxelor art. 14 din Legea nr. 319/2006; ,::;.~r... 'i'-~ - INC€'~o~..e: 
- asigurarea ventilaţiei şi încălzirii încăperilor unde se desraşoară activităţi cu gra !:s ~<Ode periculozit _ 

conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii <;i ăn tă.ţii În mun~fU ~ 
319/2006 si HO nr. 1091/2006, anexele 1 si 2(art.6); ~ o\rector Gene ~ 

- asigurarea iluminatului corespunzător atât natural cât şi artificial conf. HO 1091/20 t2. nexele v.~. art. 8; ~ 
- acordarea materialelor igienico-sanitare conform art. 15 Legea 319/2006; ~-.ţ • '.!!:,? 
- alimentarea cu apă potabilă în INCD URBAN-INCERC si funcţionarea instalaţiil 'h itare sa s 

conformHO 1091/2006 anexele Isi 2 art.18. Yl17117111SNI • ~ 
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- întreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor, dispozitivelor, iar orice neconformitate 
constatată şi susceptibilă de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor să fie corectată cât mai curând posibil cu 
respectarea prevederilor HG 1146/2006; 

- laboratoarele să fie curăţate cu regularitate pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de 
muncă conform HG nr. 1091/2006; 

- interzicerea fumatului în incinta INCD URBAN-INCERC cu exceptia locurilor aprobate de conducerea 
INCD, cu respectarea prevederilor art. 60-71 din DGPSI-003, cat si a instructiunilor proprii privind apararea 
impotriva incendiilor. 

Art.58 
Constituie încălcare a normelor de protecţie si igiena muncii şi a celor privind sanatatea si securitatea în 

muncă în INCD URBAN-INCERC următoarele: 
- nerespectarea disciplinei muncii; 
- neefectuarea controlului medical periodic executat de specialisti in medicina muncii; 
- consumul de băuturi alcoolice şi droguri în timpul programului pe teritoriul INCD URBAN-INCERC; 
- neluarea măsurilor de înlăturare a unei situaţii care poate să conducă la producerea unui accident, incendiu, 

explozie; 
- comiterea sau incitarea la săvârşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau 

armonia în rândul personalului, ori comiterea de acte antisociale; 
- lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, maşinilor, instalaţiilor, tehnicii de calcul etc. în stare 

de funcţionare, după încheierea programului de lucru; 
- alte fapte sau acţiuni de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei. 

Art.59 
Comisia.stabilită conform deciziei Directorului General poate solicita salariaţilor să se supună (prin sondaj) 

verificării cu aparatul alcooltest. Salariaţii au obligaţia de a se supune acestei verificări, iar celor depistaţi că au 
consumat alcool li se va desface contractul individual de muncă, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare - art.61 aliniatul (a). 

Art.60 
Salari.aJii . au obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii INCD URBAN-INCERC orice încălcare a 

normelor de protecţie, igienă a muncii şi securitate si sanatate in muncă, care poate să pună în pericol viaţa si 
sanatatea personalului angajat sau integritatea patrimoniului INCD URBAN-INCERC. 

Art.61 
(1 )Salariatele gravide şi/sau mame lăuze beneficiază de măsuri speciale privind securitatea şi sănătatea în 

muncă conform OUG 96/2003. 
(2)Salariatele gravide au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie şi /sau medicul specialist pentru 

eliberarea unui document medical care să le ateste starea, pentru a putea fi asigurate măsurile privind igiena şi 
protecţia sănătăţii acestora la locul de muncă. 

(3)În cazul în care salariatele nu efectuează acest demers şi nu informează în scris institutul despre starea lor, 
anexând in copie documentul eliberat de medic, acesta e exonerat de obligaţiile sale prevăzute în O.U.G. 
nr.96/2003 privind protecţia matemităţii la locul de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.25/2004, cu modificările ulterioare, cu excepţia art.5, 6, 18,23 şi 25 din ordonanţă si OUG nr. 158/2005. 

(4) INCD URBAN-INCERC are obligaţia să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale 
în limita a maxim 16 ore pe lună, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru. 

(5) INCD URBAN-INCERC are obligaţia să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de 
lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului. În aceste 
pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors la şi de la locul în care se găseşte copilul. 

Art.62 

a) 

.' 
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b) interdicţia aruncării bateriilor, acumulatorilor, a anvelopelor folosite în gunoiul menajer, ele urmând a fi 
depozitate în locuri special amenajate; 

c) evitarea scurgerilor de chimicale şi alte substanţe din diferite ambalaje; 
d) depozitarea corespunzătoare a deşeurilor care nu sunt biodegradabile (ex.: pungi de plastic, ambalaje, 

lemn, etc.) 
e) întreţinerea, în colaborare cu celelalte societăţi care au locaţia în clădirea în care funcţionează INCD 

URBAN - INCERC a spaţiului verde din faţa sediului, a curţii interioare, pentru menţinerea în bună stare sau 
îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant; 

Art.64 
Înainte de începerea sezonului rece se vor lua măsuri de asigurarea controlului instalaţiilor de încălzire, a 

punctului termic, a conductelor, corpurilor şi aparatelor de aer condiţionat care produc şi aer cald şi, după caz, vor 
fi înlăturate defecţiunile constatate. Compartimentul achizitii publice, adiministrativ si I.T. - prin salariaţii cu 
atribuţii în acest sens - este răspunzător pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

Art.65 
Componentele instalaţiei de stingere a incendiilor cu apă (hidranţi) ce sunt expuse îngheţului vor fi protejate, 

răspunzătoare fiind persoanele cu atribuţii P.S.I. 

Art.66 
Se vor asigura unelte şi accesorii pentru eventuale deszăpeziri ale căilor de acces, de evacuare şi/sau 

intervenţie în clădirile în care funcţionează institutul, răspunzător fiind Co~partimentul achizitii publice, 
adiministrativ si I.T. 

Art.67 
Dacă temperaturile scad sub -20°C pe o perioadă de cel puţin 2 zile lucrătoare consecutive, corelate cu 

condiţiile de vânt intens, se vor lua următoarele măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: 
a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 l/persoană; 
b) asigurarea climatului corespunzător în birouri şi alte încăperi în care se desfăşoară activităţi; 
c) acordarea primului ajutor şi asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul afectării stării de sănătate 

în timpul programului de lucru, cauzată de temperaturile scăzute. 

Art.68 
Dacă temperaturile depăşesc +37°C pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive, se vor lua următoarele 

măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: 
a) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; 
b) asigurarea, zilnic, a câte 2 litri apă minerală /persoană; 
c) reducerea programului de lucru şi/sau, după caz, a intensităţii şi ritmului activităţilor fizice. 

Art.69 
În caz de pericol (cutremur, incendiu, etc.) evacuarea salariaţilor INCD URBAN - INCERC se efectuează 

conform Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor generale de aparare impotriva incendiilor şi situatiilor de 
urgenta. 



-, 
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CAPITOLUL V - ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN INCINTELE INSTITUTULUI 
(PERSOANE ŞI VEHICULE) 

Art.70 
Accesul si circulaţia persoanelor şi a vehiculelor in incintele institutului se fac controlat. Se au în vedere: 
• cunoaşterea si respectarea regulilor generale ale institutului cât şi a celor specifice sectoarelor şi 

subunităţilor din traseu; 
• confidenţialitatea asupra relaţiilor cu beneficiarii, colaboratorii etc.cu respectarea prevederilor Legii nr. 

182/2002. 

Art.71 
(1) Prevederile prezentului capitol sunt obligatorii pentru întreg personalul angajat al institutului, inclusiv 

din sucursale, precum şi pentru persoanele şi autovehiculele care tranzitează căile de acces înspre şi dinspre institut. 
De asemenea, prevederile prezentului capitol se aplică şi persoanelor juridice cărora li s-a reglementat, prin acte 
normative individuale, folosirea căilor de acces ale INCD URBAN-INCERC. 

(2) Este interzis accesul în institut al persoanelor tn stare de ebrietate. 
(3) Este interzisă staţionarea/parcarea autovehiculelor pe căile de acces ale institutului, în caz contrar se va 

interzice definitiv accesul în institut al respectivelor autovehicule. 
(4) Accesul autovehiculelor în incinta INCD URBAN-INCERC din Bucureşti, sector 2, Şoseaua 

Pantelimon nr. 266, se va face după următorul program: 
calea de acces dinspre Şoseaua Pantelimon în orice zi, 24/24, cu precizarea că pe timpul nopţii trebuie 

să existe un motiv temeinic pentru accesul în institut; 
calea de acces dinspre Strada Macazului, de luni până vineri între orele 08.00-16.00. 

Art.72 
Persoanele care au acces în incinta institutului pot fi: 
• persoane angajate în institut; 
• persoane care nu sunt angajate în institut. 

Art.73 
(1) Accesul şi circulaţia persoanelor angajate în institut se face pe baza: 
• prezentării legitimaţiei de serviciu în timpul orelor de program; 
• aprobarea Directorului Sucursalei/Directorului General în afara orelor de program. 
(2) Specificul fiecărei activităţi din institut determină ce angajaţi au acces în fiecare sector de lucru sau 

compartiment administrativ, în afara programului de lucru. 
(3) La punctul termic, staţiile electrice centrala telefonică, alte puncte de lucru cu regim special, este permis 

numai accesul persoanelor special desemnate şi a şefilor ierarhici ale acestora. 
(4) Legitimaţiile de serviciu se eliberează de angajaţii din cadrul COMPARTIMENTULUI DE 

DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA. 
(5) La încetarea calităţii de salariat, legitimaţiile de serviciu se predau sub semnătură la 

COMPARTIMENTULUI DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI 
MASS MEDIA. 

Art.74 
(1) Angajaţii care au pierdut legitimaţiile de serviciu sunt obligaţi, imediat ce constată acest fapt, să anunţe 

pe şeful lor ierarhic şi COMPARTIMENTULUI DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, 
RELATII PUBLICE SI MASS MEDIA. Acesta va elibera o nouă legitimaţie de acces în institut. 

(2) Anunţul pierderii legitimaţiei va fi publicat într-un ziar de largă circulaţie şi cheltuielile corespunzătoare 
vor fi suportate de către salariatul în cauză. 

(3) COMPARTIMENTUL DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII 
PUBLICE SI MASS MEDIA comunică Compartimentului achizitii publice, administrativ si LT. lista legitimaţiilor 
declarate pierdute, pentru luarea de acesta a măsurilor de prevenire a folosirii lor de către alte persoane . .---..... 

~t \1\ cous TRUc i1 
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Art.75 
(1) Accesul si circulaţia persoanelor care nu sunt angajate se poate face pentru următoar 
• rezolvarea problemelor legate de contractarea şi derularea contractelor; 
• rezolvarea unor probleme administrative; 
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• informatii; 
• rezolvarea unor probleme personale; 
• inspecţie şi control; 
• intervenţii în cazuri excepţionale (accidente, incendii, inundaţii etc.). 
(2) Accesul şi circulaţia persoanelor care nu sunt angajate în institut impune respectarea următoarelor etape: 
• aprobarea intrării; 
• stabilirea, de regulă, a unui însoţitor; 
• înregistrarea intrării în registrul special destinat; 
• înmânarea unui ecuson de vizitator; 
• preluarea de către însoţitorul stabilit; 
• prezentarea la subunitatea care a primit aprobare; 
• după rezolvarea problemelor pentru care a venit, persoana din afara institutului este preluată din nou de 

însoţitor şi condusă la ieşirea din incintă unde predă ecusonul şi va fi înregistrată ora plecării în registrul special 
destinat. 

(3 )Pentru accesul sistematic al unor persoane din afara institutului (contractare, livrare etc.) se poate 
organiza un circuit, de regulă separat în incinta institutului, cu acces direct şi reguli de procedură simplificate. 

(4) Accesul personalului/vizitatorilor firmelor cu care INCD URBAN-INCERC are în derulare contracte de 
închiriere, se face conform prevederilor contractuale sau în lipsa acestora conform deciziilor directorului general al 
INCD URBAN-INCERC. 

Art.76 Accesul şi circulaţia persoanelor, atât angajate cât şi din afara institutului, trebuie să se facă astfel 
încât să asigure: 

• păstrarea secretului de serviciu conform Legii nr. 182/2002; 
• confidenţialitatea asupra relaţiilor cu clienţii sau colaboratorii; 
• respectarea prevederilor procedurilor de lucru, atât cele generale ale institutului cât şi a celor specifice 

sectoarelor şi unităţilor din traseu. 

Art.77 
Accesul în locurile în care se află informaţii, date şi documente secrete de serviciu sau care, deşi nu au un 

asemenea caracter, nu sunt destinate publicităţii, precum şi în orice loc unde se execută lucrări cu caracter secret, 
este permis strict numai personalului încadrat la locurile de muncă respective. Accesul altor persoane, angajate în 
institut sau din afara lui, în aceste locuri se poate face numai cu aprobarea scrisă a directorului general sau a 
directorului de sucursală, împuternicit în acest sens de directorul general. Aprobarea scrisă trebuie să specifice 
explicit informaţiile, documentele sau lucrările la care persoanele respective au acces. 

Art.78 
Accesul, circulaţia şi staţionarea vehiculelor este permisă de, regulă, numai pentru vehiculele proprietate a 

institutului, pe traseele şi în locurile stabilite de conducerea institutului. 

Art.79 
Prin excepţie, pot intra în incinta institutului vehicule aparţinând: 
• beneficiarilor sau colaboratorilor care aduc probe pentru lucrările de cercetare; 
• beneficiarilor sau colaboratorilor care ridică produse realizate pe bază contractuală în baza de producţie, 

editură sau în laboratoare; 
• organismelor de coordonare, inspecţie sau control; 
• maşinilor de intervenţie pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor utilitare de pe teritoriul 

institutului; 
• vehiculelor serviciilor de urgenţă (pompieri, salvare,poliţie etc.); 
• alte vehicule care au aprobarea specială a conducerii. 

Art.80 
(1 )Accesul şi circulaţia vehiculelor care nu aparţin institutului impun respectarea 
• aprobarea intrării; 
• stabilirea de regulă a unui însoţitor pentru persoana/persoanele din vehicul; 
• înregistrarea intrării în registrul special destinat; 
• preluarea de către însoţitorul stabilit; 
• prezentarea la subunitatea pentru care a fost aprobat accesul în institut. 
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(2) După rezolvarea problemelor avute, persoana/persoanele din vehicul este/sunt preluat(e) din nou de 
însoţitor, condus(e) la ieşirea din incintă şi înregistrat(e) În registrul special destinat. 

Art.81 
(1) La ieşirea din institut, pentru vehiculele proprii sau străine care conţin produse sau alte încărcături, 

conducătorul sau delegatul însoţitor trebuie să prezinte la poartă documentul (aviz de expediţie, factură, aviz de 
Însoţire a mărfii sau bon de poartă) emis şi aprobat, scris de persoane împuternicite din institut pentru Încărcătura 
respectivă. 

(2) Persoanele împuternicite În institut pentru aprobarea, emiterea şi semnarea unor astfel de documente se 
stabilesc prin decizia Directorului General. 

Art.82 
În cazuri speciale (manifestări ştiinţifice, simpozioane etc.) în care nu se poate asigura staţionarea 

vehiculelor În parcarea institutului sau sucursalelor, se vor stabili din timp sectoare de parcare si personal de 
dirijare catre aceste sectoare. 

Art.83 
Vehiculele aparţinând salariaţilor institutului si sucursalelor pot fi parcate În spaţiile special amenajate şi 

păzite. Acestea nu au acces În incinta institutului sau sucursalelor decât cu aprobarea directorului general sau a 
directorilor de sucursale . 
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CAPITOLUL VI - SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

Art.84 
(1) Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii institutului în scris, petiţii individuale, dar numai în legătură 

cu problemele proprii apărute la locul de muncă şi în activitatea desfăşurată. 
(2) Petiţiile sunt cererile sau reclamaţiile individuale pe care un salariat le adresează conducerii institutului, 

în condiţiile legii şi ale regulamentului intern. 
(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, aceste fiind clasate. 

Art.85 
(1) Cererile sau reclamaţiile individuale vor fi adresate directorului general şi vor fi înregistrate la secretariat. 
(2) Directorul General are obligaţia să comunice salariatului răspunsul său în termen de 30 de zile de la data 

primirii cererii sau a reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. 
(3) În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia salariatului necesită o cercetare mai amănunţită, 

angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. 

Art.86 
(1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 
(2) În situaţia în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp mai multe petiţii, cu acelaşi obiect, 

acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 
(3) Dacă, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care priveşte aceeaşi 

problemă, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune că s-a răspuns . 

. , 
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CAPITOLUL VII - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 

Art.87 
(1) Conducerea institutului dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, 

sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 
(2) Abaterea disciplinară este o faptă În legătură cu munca şi care constă Într-o acţiune sau in acţiune 

săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul 
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor 
ierarhici. 

Art.88 
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica conducerea institutului în cazul în care salariatul săvârşeşte 

o abatere disciplinară sunt: 
a) avertismentul scris; 
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 - 3 luni 

cu5 -10%; 
e )desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 
(3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, din cele enunţate la art.84 alin (1) nu poate fi dispusă mai 

înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, 
salariatul va fi convocat În scris de către Comisia de disciplina Împuternicită de Directorul General al instituţiei să 
realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la 
audiere, deşi a fost Înştiinţat în scris cu minimum 5 zile lucrătoare Înainte, precum şi de a da declaratii scrise, se 
constată prin proces verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. 

(4 )În situaţia În care salariatuI săvârşeşte pentru prima dată o abatere, de mica însemnătate, se poate decide 
avertismentul scris, printr-o decizie emisa in forma scrisa. 

(5) Abaterile salariaţilor de la disciplina muncii d~mnează bunului mers al activităţii şi prestigiului instituţiei 
şi ca atare atrag o sancţiune corespunzătoare. 

(6) Conducerea institutului stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 
disciplinare săvârşite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 

- imprejurarile in care a fost savarsita fapta; 
- gradul de vinovatie al salariatului; 
- consecintele abaterii disciplinare; 
- comportarea generala in serviciu a salariatului; 
- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 

(7) Cercetarea faptei se face de Comisia de disciplina numita de Directorul general al institutului si este 
formata din 3-5 membri, din care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie 
sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt salariati care au funcţii cel putin egale cu a celui care a savarsit 
abaterea. 

Art.89 
(1) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au 

fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente; 
(2) Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii în cazul salariatului care se 

prezinta în urma convocarii; 
(3) Salariatul cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi aducă probe în vederea susţinerii 

apărării. 
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Art.91 
Sancţiunile se aplică de către Directorul General al INCD URBAN-INCERC. Acesta dispune aplicarea 

sancţiunii disciplinare stabilita in baza raportului Comisiei de disciplina printr-o decizie emisă în formă scrisă. 
Cercetarea abaterii si comunicarea deciziei se fac in cel mult 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre 
savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

Art.92 
Decizia va fi comunicată celui sancţionat în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce 

efecte de la data comunicării. 

Art.93 
Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 

zile calendaristice de la data comunicării. Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este 
garantat. 

Art.94 
(1 )Constituie abateri disciplinare încălcarea prevederilor art.19 din prezentul Regulament, ca de exemplu: 
- comportament imoral în instituţie; 
- neexecutarea sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului; 
- consumarea în timpul serviciului de băuturi alcoolice, droguri sau venirea la serviciu în stare de ebrietate; 
- absenţe nemotivate timp de 5 zile lucrătoare consecutive sau 7 zile lucrătoare în decurs de un an; 
- sustragerea sau înlesnirea sustragerii oricăror bunuri din incinta instituţiei, indiferent de proprietarul 

acestora; 
- nerespectarea cu intenţie sau din neglijenta gravă a regulilor de sanatate si securitate in munca şi PSI; 
"'_ săvârşirea oricărei fapte care aduce -sau ar -putea aduee-prejudieii materiale şi/sau-morale -INGB URBAN· 

INCERC. 
Abaterile disciplinare menţionate în prezentul regulament nu sunt limitative, ele sunt orientative, constituind 

abatere disciplinara orice alta fapta ce intruneste elementele constitutive cerute de lege pentru a fi calificata ca 
atare. 

(2) De asemenea, constituie abatere disciplinară încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi prin crearea 
de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensare, prin acţiunile de discriminare definite la 
art.4 lit. a - d şi art.ll din Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei. 

Art.9S 
(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către Conducerea institutului prin delegarea sau detaşarea 

salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, cu păstrarea funcţiei şi a 
celorlalte drepturi prevăzute în contractul individual de munca, cu respectarea prevederilor art.42 si urmatoarele 
pana la art. 48 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. 

(2) Refuzul salariatului de a-şi desfăşura activitatea la noul loc de muncă, dă dreptul angajatorului de a 
dispune de prerogativa disciplinară. 
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CAPITOLUL VIII - RECOMPENSE 

Art.96 
Pentru aportul deosebit adus la cresterea eficientei activitatii institutului, salariatii pot fi propusi pentru 

acordarea, potrivit dispozitiilor legale, a urmatoarelor recompense: 
(1) trepte sau gradatii la retributia tarifara; 
(2)gratificatii, premii si alte recompense materiale; 
(3) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare; 
(4) salarii de merit/gradatii de merit; 
(5) distinctii morale si stimulente materiale, pentru desfasurarea unor activitati profesionale de exceptie. 

Art.97 
Recompensele acordate se noteaza in dosarul persoanei incadrate in munca de catre 

COMPARTIMENTULUI DE DISEMINAREA INFORMATIILOR, RESURSE UMANE, RELATII PUBLICE SI 
MASS MEDIA. 
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CAPITOLUL IX - RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

Art.98 
(l)INCD URBAN - INCERC este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 

să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în 
timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poatre adresa cu plangere 
instantelor judecatoresti competente. 

Art.99 
Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. 
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CAPITOLUL X - DISPOZIŢII FINALE 

Art.100 
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind organizarea muncii, 

drepturile si obligatiile partilor, sanatatea si securitatea muncii, disciplina muncii si răspunderea disciplinară, civilă 
si penală. 

Art.10l 
Prezentul RI va fi transmis tuturor sucursalelor INCD URBAN-INCERC, sectiilor, laboratoarelor, si 

compartimentelor şi va fi afişat la sediul institutului si sucursalelor. Deasemenea se va instrui fiecare salariat cu 
prevederile cuprinse in acest regulament cu proces verbal de instruire conform proceduri in vigoare. 

Art.102 
Fiecare angajat al institutului este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament. 

Art.103 
(1) Prezentul Regulament intern a fost întocmit cu respectarea dispoziiţi1or legale în vigoare la data întocmirii 

sale. 
(2) Orice prevedere contrară privind ordinea interioară în INCD URBAN-INCERC îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului Regulament intern. 
I 
I 

i Art.104 
: Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile unei mai bune 

organizări a activităţii sau îmbunătăţirea activităţii institutului impun aceasta. 
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