SERVICIUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DEgEURILOR
$r A ACTIVITATILoR DE SALUBRIZARE G0RJ

Anexa 1 la Dispoztia nr.
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REGULAMENT
de ordine interioari

Prezentul Regulamenf are in vedere asigurarea desfiguririi in conditii corespunzitoare a
activitilii 9i a Oisiiptinei muncii, !inind cont de profilul, specificul 9i conrplexitatea sarcinilor unititii,
stabilite piin Regulamentul de organizare 9i funcfionare al Serviciului Judelean de Gestionare a
Degeurilor 9i a l\ctivitililor de Salubrizare Gorj 9i a altor acte normative emise, in acest sens,

CAPITOLUL

l-

DisPozitii generale

Regulanrentul de ordine interioari se aplici la tot personalul contractual cu contract individual
de munci, indiferent de funcfie gi de durata contractului de munci.
CAPITOLUL ll

-

Obligatiile conducerii unititii

A. indatoririte autoritdlii conducdtoare pentru organizare munciiin vederea desfdgurdrii normale
a activitdliisunt:
o Asigurare condiliilor pentru folosirea completd 9i eficienti a timpului de lucru;
o Dotarea corpirtirentelor cu aparaturi specifici 9i aprol'izionarea cu rechizite gi alte
materiale;

o

intocmirea figelor de evaluare a performantelor profesionale individuale privind activitatea
personalului contractual din cadrul Serviciului Judetean de Gestionare a Degeurilor 9i a Activitifilor de
Salubrizare Gorj;
o Asigurarea in limita posibilitdlilor a mijloacelor de transport, in vederea deplasdrilor in
teritoriu, in interesul serviciului;
o Acordarea timpului liber corespunzitor ca urmare a orelor efectuate peste programul normal
de lucru sau plata drepturilor salariale corespunzitoare (conform legislatiei in vigoare);
o Urminirea unui climat de munci corespunzitoare bazat pe disciplini 9i respect reciproc;
o Asigurarea mijloacelor de informare in special la actele normal,ive in vigoare prin abonamente
publici 9i acces la sistemul
la publicaliile c;u caractlr economic, tehnic, juridic, pe linie de administrafie
informatic;

o

plata salariilor la timp, pini in ziua de 10 ale lunii, dupi munca prestati 9i a altor drepturi
cuvenite potrivit legii gi in Plus;
o Acorrla obligatoriu, lunar, indemnizafie de hrani reprezentinclal?'a parte din doui salarii de
bazd minime brute pe tare garantate in plati incepind cu 1 decembrie 2018;
o incep6nd cu 1 decembrie 2018 ordonatorii de credite acorda, obligatoriu, o indemnizatie de

vacanli

;

c SalariaJii din administralia

publici locali 9i din unitilile bugetare, au dreptul, in

afara
deosebite:
familiale
e,venimente
concediului de odihnd, la zile de concedii plitite, in cazul urmetoarelor

. cisdtoria salariatului ' 5 zile
- nagterea sau cdsitoria unui copil- 3 zile
- dondri de s6nge: 2 zile/donare

"control medical anual: 1 zi lucritoare
- decesul solului sau al unei rude de pind la gr. ll al salariatului- 3 zile
o Cuantunnul ajutorului de deces se stabilegte, in conditiile legii, atiit pentru asigurat cdt 9i pentru
un membru de familie al asiguratului.

in

sensul ludrii tuturor rndsurilor necesare asigurdrii
securitdlii gi sdndtdlii lucrdtorilor in toate aspecfe/e legate de muncd sunt:
- asigurarea securitilii gi protectiei sinatatii lucritorilor;
- prevenirea riscurilor profesionale;
- asigurarea cadruluiorganizatoric 9i a mijloacelor necesare securitilii 9i sindtitiiin munci;
- asigurarea altor misuri necesare pentru aplicarea prevederilor lt-egii nr.319/2006 9i a H'G'

B. 1. Obligaliile conducerii autoritdlii

nr.142512006;

Desemnarea lucrdtorilor cu rispunderi specifice in domerniu securititii 9i sinititii in
munca, precum 9i a comitetului de sinitate in munci se va face prin dispozitia directorului astfel:
- 2 reprezentafi ai lucritorilor - gefii de serviciu;
- 1 reprezentant al angajatorului;
.1 secretar (care este gi lucritor desemnat cu rispunderi sper;ifice in domeniu securititii 9i
sanititii in muncd);
Se va incheia un contract in prealabil 9i cu un medic de medicina muncii.

2.

(IAPITOLUL lll

- 0bligatiile

salariatilor

in funclie de profilul activitilii, se stabilesc urmitoarele obligatii pentru personalul

contractual,

dupi cunt urmeazd:
- indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine 9i in mod congtiincios a indatoririlor de
serviciu, evitarea gi abfinerea de la orice fapti care ar putea si aduci prejudicii Serviciului
Judelean de Gestionare a Degeurilor gi a Activititilor de Salubrizare Gorj;
- rdspunderea potrivit legii, de indeplinirea atribuliilor ce le revin din funcfia pe care o detin,
precum 9i a atributiilor ce le sunt delegate;
- obligafia de a se conforma dispozitiilor date de directorul unitdfii;
- obligaJia de a pistra confidenlialitatea in legdturi cu faptele, inl'ormatiile sau documentele de
care iau cunogtinti in exercitarea functiei;
- semnalarea, cu buni credin!d, a unorfapte sivirgite de salariatii din cadrul Serviciului Judetean
de Gestipnare a Degeurilor 9i a Activitililor de Salubrizare Gorj, care, potrivit legii, sunt
considererte abateri disciplinare, contraven$ii sau infracliuni; faptele ce pot fi semnalate sunt cele
previzute de art.5 din Legea nr.571t2004 privind protectia personalului din autorititile publice,
instituliile publice 9i din alte unititi care semnaleazd incilciri ale legii;
- indatorlrea de a rezolva lucririle repartizate de conducitorul compartimentului in care
functioneazi;
- personalului contractual la este interzis si primeasci direct cerreri a caror rezolvare intri in
competenfa lor, ori si intervini pentru solutionarea acestor cereri;
- inrlatorirea de a-gi perfecfiona pregitirea profesionali, urm:ind cursuri de perfectionare
organizate in acest scoP;
- de a avea un comportament profesionist, precum 9i de a asigura, in conditiile legii, transparenta
administrativd, pentru a cSgtiga si a menline increderea publicului in integritatea, impa(ialitatea

9i eficacitatea Serviciului Judelean de Gestionare a Degeurilor gi a Activitililor de Salubrizare
Gorj;
ca prin ac;tele 9i faptele lor, si respecte Constitufia, legile
lirii 9i si aclioneze pentru punerea in
aplicare a dispoziJiilor legale, in conformitate cu atribuliiie care le r.uin, c, respectarea
eticii
profesionale;
de a apdra in mod loial prestigiu Serviciului Judefean de Gestionare a Degeurilor
9i a Activitililor
de Salubrizare Gorjin care i9i desfSgoari activitatea, precum
jbgin. dela orice act ori
de
a
rr
9i
fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale aie acestuia;
de a respecta libertatea opiniilor 9i de a se lisa influenfali de considerente personale sau de
popularitate;

in exprinnarea opiniilor, si aibi o atitudine concilianti
9i si evite generarea conflictelor datorate
schimbului de pireri.
in relatiile cu colegii, precum 9i cu persoanele fizice sau juridice, sii aibi un comportament bazat
pe respect, bu ni-credi nti, corectitud ine Si amabil itate;
si adopte o atitudine imparliali 9i justificatd pentru rezolvarea cliari 9i eficienti a problemelor

cetdtenilon;

si

acfioneze conform prevederilor legale 9i

fundamentat gi impartial;

si

exercite capacitatea de apreciere

in

mod

si foloseasci timpul

de lucru, precum 9i bunurile apa(in6nd autoritilii sau instituJiei publice
umai pentru desfigurarea activitdlilor aferente f u nc!iei deli nute;
personaluil contractual are obligalia de a ingtiinla in timp util Serviciului Judegean
de Gestionar a
Degeurilor 9i a Activitililor de Salubrizare Gorj de situafiile privind incapaiitate temporari
de
muncd;
nedepunerea certificatului medical cu cel pulin 5 (cinci) zile inainte de data efectuirii pl6lilor
salariale, atrage imposibilitatea calculdrii drepturilor salariale pentru persoana in cauzi;
n

CAPITOLUL lV

-

Organizarea timpului de lucru

Avind in vedere specificul unitifii se stabilesc urmitoarele:
durata normald a timpului de lucru este de 8 ore pe zi 9i de 40 de ore pe siptimdnd, programul
de lucru cle luni pini joi esteS@. 1G,o iarvinerea este g
-14oo.
efectuarea orelor peste programul zilnic de lucru se face doar cu aprobarea gefului de

-

compartirnrrnt;
se asigurd serviciul de permanenli la Institulia Prefectului judelului Gorj, conform programarii,
orele astfel prestate urmind a fi compensate cu timp liber corespun:zitor ( ore libere pldtite
);
evidenta prezenlei salariatilor se face prin semnarea condicilor de prezenla pe compartimente
in care se vor ?nscrie 9i orele peste programul de lucru;
potrivit legislatiei in vigoare se face programarea pentru efectuarea concediilor de odihni se
9i
va fine evidenta efectu6rii acestora, a concediilor firi plati, daci e cazul, de maternitate, de
studii sau altele dupi caz,
pentru pers;onalul care lucreazi in conditii periculoase sau vitinndtoare se acordi 5 zile de
concediul de odihni in plus.

CAPITOLUL V

- Recompense

personalul contractual, care i9i indeplinegte la timp 9i in bune condilii sarcinile ce ii revin pot fi
propugi si li se acorde potrivit dispoziliilor legale urmatoarele drepturi 9i recompense:
promovarea in funclii 9i avansarea in trepte de salarizare conform prevederilor legale,
promovarea fiind modalitatea de dezvoltare a carierei;
Premii trimestriale sau anuale cu respectarea legislatiei gi conform contractului colectiv de
munci.

' -

-

CAPITOLUL Vl

-

Sanctiuni disciplinare

incdlcarea de cdtre personalul angajat cu contract de munci, cu vinovitie, a indatoririlor de
serviciu, constituie abateri disciplinare 9i se sanctioneaza in conditii legii'
Salariatul nemullumit de sancliunea aplicati se poate adresa, cu contestatie, instan{ei
competente, in termen legal.

CAPITQLUL.

Vll- Dispozitii finale

Prezentul Regulament se completeazi cu alte prevederi legale in vigoare cuprinse in actele
normative ce reglementeazi activitatea personalului contractual.
prezentul RLgulament va fi comunicat tuturor salarialilor Serviciului Judetean de Gestionare a
Degeurilor gi a Activitdtilor de Salubrizare Gorj.

