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REGULAMENTUL  INTERN  AL  

MUZEULUI  NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art. 1.  

Prezentul Regulament Intern,întocmit în conformitate cu Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 
53/2003, modificată şi completată, reglementează organizarea şi disciplina muncii în Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei, numit în continuare M.N.I.T. 

Art. 2. 

Prevederile prezentului Regulament Intern se aplică:  

- salariaţilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, 
indiferent de locul în care îşi desfăşoară activitatea, de funcţiile ori atribuţiile pe care 
le îndeplinesc;  

- salariaţilor altor instituţii publice detaşaţi în cadrul M.N.I.T., precum şi celor care 
efectuează stagii precise sau iau parte la perfecţionarea şi ridicarea nivelului 
profesional în cadrul unităţii;  

- persoanelor cu contracte de voluntariat.  
 

Art. 3.  

Regulamentul Intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor de către Conducerea M.N.I.T. prin 
afişare la sediul central precum şi prin postarea pe site-ul M.N.I.T.. Şefii 
secţiilor/serviciilor/compartimentelor au obligaţia de a prelucra prevederile prezentului 
regulament cu angajaţii din subordine, aceştia din urmă semnând de luare la cunoştinţă.  

Art. 4.  

Regulamentul Intern îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul în care aceştia au luat 
cunoştinţă de conţinutul său, el putând fi modificat după aceeaşi procedură a întocmirii lui, ori 
de câte ori obligaţiile şi disciplina muncii vor impune aceasta
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CAPITOLUL II 

REGULI  PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ, 
PRECUM ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

 

2.1  Reguli privind protecţia, igiena, sănătatea şi securitatea în muncă 

 

Art. 5.  

(1) Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei ia toate măsurile necesare pentru protejarea 
securităţii şi sănătăţii salariaţilor, în toate aspectele legate de muncă, conform Legii nr. 
319/2006. 

(2) Prin decizia Managerului se constituie Compartimentul de securitatea muncii, condus de 
responsabilul cu protecţia muncii. 

Conducerea M.N.I.T. asigură accesul salariaţilor la medicul de medicina muncii,în condiţiile 
legii.  

Periodic, prin Compartimentul protecţia muncii si prevenirea incendiilor, se asigură instruirea 
angajaţilor   în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea se va realiza obligatoriu în 
cazul noilor angajaţi, a celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi a celor care îşi 
reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În aceste cazuri, instruirea se 
efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. 

(3) M.N.I.T. va asigura, pe cheltuiala sa, echipamente de protecţie, materiale igienico – 
sanitare şi instruirea salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii.  

(4) În cadrul propriilor responsabilităţi, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei va lua 
măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru 
activităţile de prevenire a  riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi 
pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. 

 

 Art. 6.  

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei ia următoarele măsuri pentru protejarea vieţii şi 
sănătăţii salariaţilor: 

a) solicită Inspectoratului Teritorial de Muncă autorizarea funcţionării instituţiei din 
punct de vedere al protecţiei muncii, menţine condiţiile de lucru pentru care s-a 
obţinut autorizaţia şi cere revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor în care 
a fost emisă; 

b) stabileşte pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă, 
atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător 
funcţiilor exercitate; 

c) asigură şi controlează, prin intermediul conducerii, cunoaşterea şi aplicarea, de 
către toţi salariaţii şi participanţii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice sanitare 
şi organizatorice stabilite, precum şi prevederilor legale în domeniul protecţiei 
muncii; 

d) ia măsuri pentru asigurarea materialelor necesare informării şi instruirii salariaţilor şi 
participanţilor la procesul de muncă, respectiv afişe, pliante, filme şi alte asemenea 
materiale cu privire la protecţia muncii;  
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e) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în procesul de muncă, 
asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra 
măsurilor de prevenire necesare; 

f) asigură, pe cheltuiala proprie, instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a 
persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii; 

g) ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute in 
normele de protecţie a muncii; 

h) angajează numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării 
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să 
le execute; 

i) ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, 
periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale , accidentelor 
tehnice şi avariilor; 

j) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de 
protecţie, precum şi a diferitelor instalaţii; 

k) prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul 
controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă; 

l) asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul 
controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă; 

m) desemnează, la solicitarea inspectorului de muncă, salariaţii care să participe la 
efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă; 

n) menţine starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, 
în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar 
periclita viaţa accidentaţilor sau a altor persoane participante la procesul de 
muncă. 
 

Pe lângă regulile specificate în instructaje, salariaţii vor respecta un număr minim de 
reguli stabilite pentru a se evita punerea în pericol a propriei sănătăţi şi vieţi sau 
sănătatea şi viaţa altor persoane, după cum urmează:  

-  să folosească echipamentul de protecţie scopului pentru care a fost acordat; 
-  echipamentul tehnic şi substanţele periculoase trebuie folosite corespunzător; 
-  echipamentul utilizat la lucru trebuie oprit la sfârşitul programului; 
- orice defecţiune observată la locul de muncă, sau orice altă situaţie care ar putea 

genera accidente de muncă sau boli profesionale trebuie adusă la cunoştinţa şefului 
ierarhic; 

- orice fapt care generează un accident de muncă trebuie raportat imediat persoanelor 
răspunzătoare de protecţia muncii; 

- nu trebuie aprins focul în locuri expuse la riscuri de explozie sau risc de incendiu, 
iar fumatul este interzis în incintă. 

In vederea monitorizării riscurilor profesionale şi a stării de sănătate a salariaţilor şi  

în vederea prevenirii bolilor profesionale, instituţia va organiza examinări periodice 

medicale ale salariaţilor, încheind în acest sens un contract de prestări servicii medicale cu 
un medic de medicina muncii. 

 

2.2  Reguli privind protecţia maternităţii la locul de muncă 

Art.7. 

     Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei va asigura protecţia salariatelor gravide şi/sau 
mame la locurile de muncă ale acestora, în conformitate cu prevederile  
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OUG. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, care va fi adusă la 
cunoştinţa salariatelor prin postarea actului normativ pe site-ul M.N.I.T. 

 Salariatele gravide, lăuze sau care alăptează, au obligaţia de a se prezenta la medicul 
de familie/specialist, pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea. 

 Salariatele în cauză, au obligaţia informării în scris a angajatorului, la care vor anexa 
dovada primită de la medicul de familie/specialitate. 

 În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost informat în scris, angajatorul 
este obligat ca prin Compartimentul protecţia muncii si prevenirea incendiilor, să înştiinţeze 
medicul de medicina muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

2.3 Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor 

Art.8    

În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006, atât 
angajatorul cât şi salariaţii au anumite obligaţii şi drepturi cu privire la prevenirea şi 
apărarea împotriva incendiilor, la locul de muncă. 

 

CAPITOLUL III  

REGULI  PRIVIND RESPECTAREA  PRINCIPIULUI  NEDISCRIMINĂRII  ŞI AL 
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII, INTERZICEREA 

HĂRŢUIRII SEXUALE 

 

Art. 9.  

 Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă a angajaţilor, bazată pe criterii de sex, 
vărstă, naţionalitate, etnie, religie etc. 

    a) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi 
angajatorii. 

     b) 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. 

     c) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alineatele de mai sus, care au ca scop sau 
ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 
prevăzute în legislaţia muncii. 

     d) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană, la locul de muncă, este considerateă 
discriminare după criteriul de sex şi este interzisă. 

Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, 
gesturi sau alte mijloace indecente, invitaţii compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă 
conduită cu conotaţii sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la 
locul de muncă. 

Sunt interzise orice formă de hărţuire sau abuz asupra salariaţilor. 
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Persoana care se consideră hărţuită sexual, va raporta incidentul printr-o plângere formulată în scris şi 
adusă la cunoştinţa conducerii instituţiei care va dispune investigaţia actului de hărţuire sexuală în mod 
confidential, iar în cazul confirmării acestuia, se vor aplica măsuri disciplinare. 

     e) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât 
cele prevăzute la alineatele de mai sus, dar care produc efectele unei discriminări directe. 

 

 

CAPITOLUL IV  

ORGANIZAREA MUNCII 

 

4.1 Angajarea personalului la M.N.I.T. 

 

Art. 10.  

(1) Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei este reprezentat legal prin Manager,  în baza 
contractului de management încheiat între acesta şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

(2) În cadrul M.N.I.T., posturile pentru personalul de conducere şi de execuţie, aprobate în 
Statul de funcţii, se ocupă prin concurs/examen, organizat în conformitate cu prevederile 
legale (HG nr.286/2011 şi Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice).  

Raporturile de muncă se desfăşoară în baza contractelor individuale de muncă, încheiate pe 
durată nedeterminată, sau după caz, determinată (conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
completata si modificată). 

Contractul individual de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, 
anterior începerii activităţii de către salariaţi şi se transmite prin programul Revisal la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă.  

 

 

(3) Este interzisă:  

- primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă 
scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; 

- primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în REVISAL, cel 
târziu în ziua anterioară începerii activităţii; 

- primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are CIM suspendat; 

- primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul CIM cu timp 
parţial. 

(4) Salariaţii M.N.I.T. trebuie să aibă  funcţia de bază la M.N.I.T., excepţie făcând cumulul de 
funcţii.   

Art. 11.   
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(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie numai în următoarele 
cazuri: 

a) Înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă,cu excepţia 
situaţiei în care acel salariat participă la grevă; 

b) creşterea temporară a activităţii angajatorului; 
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier; 
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a 

favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă; 
e) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor 

neguvernamentale, pe perioada mandatului; 
f) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul; 
g) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte 

sau programe. 
Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai 
mare de 36 de luni. 

În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a 
înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va 
expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de 
muncă al salariatului titular. 

(2) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, Muzeul Naţional de 
Istorie Transilvaniei informează persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu 
privire la clauzele generale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. 

 

Art. 12.  

 

( 1 ) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se 
considera îndeplinită de angajator în momentul comunicării ofertei sale privind conţinutul 
contractului individual de munca sau a actului adiţional, după caz. 

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde, după caz, următoarele elemente: 

• identitatea părţilor; 
• locul de muncă; 
• sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
• funcţia / ocupaţia conform specificaţiei COR-ului  sau altor acte normative  şi 

atribuţiile postului;   
• criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;     
• riscurile specifice postului; 
• data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 
• în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de 

muncă temporară, durata acestora; 
• durata concediului de odihnă la care salariului are dreptul;  
• condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 
• salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi 

periodicitatea plăţii drepturilor băneşti la care salariatul are dreptul; 
• durata normală a muncii, exprimată în ore /zi şi ora/săptămână; 
• indicarea contractului colectiv de munca ce reglementează condiţiile de muncă 

ale salariatului ; 
• durata perioadei de probă,dacă este cazul. 
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(3) Elementele din informarea prevăzute în alin.(2) se regăsesc şi în conţinutul contractului 
individual de muncă. 

(4) După procedura informării, şeful ierahic al locului de muncă aduce la cunoştinţa angajatului 
fişa de post, cu obiectivele şi responsabilităţile postului.  

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin.(2), în timpul executării 
contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior 
producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod 
expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

 (6) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de 
muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate. 

(7) In afara clauzelor generale prevăzute la alin.(2), între părţi pot fi negociate şi cuprinse în 
contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, respectiv cu privire la formarea 
profesională, clauza de neconcurenţă, clauza de mobilitate. 

Art. 13.  

(1) Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, se face 
în conformitate cu prevederile Codului Muncii, Legea 53/2003 republicată şi actualizată. 

4.2 Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

Art. 14.  

(1) Pentru personalul angajat cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 
8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. 

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe 
zi timp de 5 zile, cu două zile repaus. 

(3) In funcţie de necesităţile instituţiei sau a muncii prestate,Conducerea M.N.I.T.  poate opta şi 
pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului 
de muncă de 40 de ore pe săptămână.  

(4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 

inclusiv orele suplimentare.  

(5) Programul de muncă,orarul de vizitare a expoziţiilor şi a bibliotecii, se stabilesc prin 
Decizie a conducerii M.N.I.T. 

(6)Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului 
în cauză, cu respectarea alin. 1) şi 2). 

4.3 Munca suplimentară 

Art. 15.  

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal,este considerată 
muncă suplimentară. 

(2) Munca suplimentară este efectuată numai cu acordul salariatului, cu excepţia cazului de 
forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 
înlăturării consecinţelor unui accident. 
(3)  Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile 
calendaristice după efectuarea acesteia, sau zile libere conform prevederilor legale  în 
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vigoare, la acea dată. 
(4)  În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate 
peste programul normal de lucru. 
(5)  În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de 
zile calendaristice, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la 
salariu corespunzător duratei acesteia. 
(6)  Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (5), nu poate fi 
mai mic de 75% din salariul de bază, acordarea acestui spor fiind condiţionată de legislaţia în 
materie de salarizare, măsurile fiscal-bugetare aplicabile în instituţiile publice. 
 
4.4 Munca de noapte 

 

Art. 16.  

(1) Munca prestată între orele 22.00 - 06.00 este considerată muncă de noapte, dacă: 
- salariatul efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru, 

sau  
- salariatul efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său 

lunar de lucru. 
(2) Durata normală a muncii de noapte nu poate depăşi 8 ore într-o perioadă de 24 de ore. 
(3) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază:  

-  fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în 
care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea 
salariului de bază; 

-  fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul 
astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, dacă legislaţia 
permite. 

(4) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui 
examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic. 

(5) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca 
având legătură cu aceasta, vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi. 

(6) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu prestează muncă de noapte. 
(7) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. 
 

4.5 Repausul zilnic şi repausul săptămânal 

 

Art. 17.  

(1) Salariaţii au dreptul la o pauză de masă de 15minute. 

(2)  Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din 
regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. 

(3) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus de cel puţin 12 ore consecutive. 

(4) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica  

(5) În cazul salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă şi duminică, repausul 
săptămânal se acordă cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile 
calendaristice de la prestarea activităţilor în zilele de sâmbăta şi duminica (conform prevederilor 
art.137 din Codul Muncii).  

(6) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea 
unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor Muzeului Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care 
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aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirii instituţiei, repausul 
săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări. 

(7) Salariaţii al căror repaus săptămânal a fost suspendat în condiţiile alin. (6), precum şi cei a 
căror program de muncă este de luni până vineri, au dreptul la un spor de 100% pentru zilele 
de sâmbătă şi duminică în care au lucrat, sau se va compensa cu zile libere, conform 
legislaţiei în vigoare.  

 

4.6 Concediul de odihnă 

Art. 18.  

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual este garantat tuturor salariaţilor. 

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau 
limitări. 

(3) Durata concediului de odihnă este de :  

Ø 21 zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de până la 15 ani;  
Ø 25 zile lucrătoare pentru o vechime în muncă mai mare de 15 ani. 

(4) Personalul care lucrează în Compartimentul Conservare şi în Secţia de Restaurare şi 
Investigaţii, beneficiază  de un concediu de odihnă suplimentar de 10 zile,personalul care 
lucrează efectiv cu carte veche în cadrul bibliotecii beneficiază de un concediu de odihnă  
suplimentar de 7 zile. 

(5) Durata concediului de odihnă este prevăzută în contractul individual de muncă şi se 
acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

(6) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin 
regulament nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. 

(7) La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi 
cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea 
copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. 

 (8) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, conform planificării, pe baza cererii 
salariatului,aprobată de şeful secţiei,serviciului,după caz. Cererea va fi înaintată spre aprobare, 
cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data de începere a concediului de odihnă. 

Fiecare salariat are obligaţia să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de 
concediu neîntrerupt. 

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea parţială sau integrală a concediului de 
odihna în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în 
cazurile excepţionale prevăzute mai jos.   

Excepţii: incapacitatea temporară de muncă de lungă durată, suspendarea  CIM-lui  în cursul 
anului, pe o perioada mai îndelungată, din diverse cauze (detaşare, suspendarea la iniţiativa 
salariatului), participarea pe o perioadă îndelungată de timp la activităţile desfăşurate în 
cadrul proiectelor de cercetare arheologică preventivă. 

(10) Salariaţii care se încadrează la excepţiile mai sus menţionate au dreptul de a efectua  
concediul de odihnă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut 
dreptul la concediul de odihnă. 

(11) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se realizează numai în cazul 
încetării contractului individual de muncă. 
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 (12) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive  obiective. 

(13) Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei poate rechema salariatul din concediul de 
odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente ce impun prezenţa salariatului la 
locul de muncă. În acest caz, M.N.I.T. are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului 
şi ale familiei sale. 

 

 

 

4.7 Concediul fără plată 

Art. 19.  

(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, conform  
HG. 250/1992, republicată, în baza unei cereri aprobate de şeful ierarhic şi conducerea M.N.I.T.  

 (2) Salariaţii M.N.I.T. pot beneficia într-un an, de un număr de maxim 180 zile calendaristice de 
concediu fară plată. 

(3) Salariaţii au dreptul conform Legii nr.91/2014 şi a normelor de aplicare prevăzute în HG nr. 
576/2015, la o zi lucrătoare liberă/an, pentru îngrijirea sănătăţii copilului minor (sunt 
consideraţi copii minori, copiii cu vârste cuprinse între 0-18 ani).  

Pentru familiile sau persoanele cu 1-2 copii se acordă o zi lucrătoare liberă/an neplătită de 
către angajator, pentru  familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă 2 zile 
lucrătoare libere/an neplătite de către angajator, consecutive sau separate, după decizia 
angajatorului. 

Pentru a beneficia de aceste prevederi legale, unul dintre părinţi/reprezentantul legal al 
copilului, va depune la instituţie, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic, o 
cerere scrisă care va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv, 
celălalt părinte/reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita. 

 

4.8 Concediul pentru formarea profesională 

Art. 20.  

(1)Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată, în condiţiile legii ( 
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii ).  

(3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 

(4) Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei poate respinge solicitarea salariatului numai cu 
acordul reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav 
desfăşurarea activităţii instituţiei. 

(5) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată cu cel 
puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului 
de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de 
formare profesională. 
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(6) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul 
unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 
susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu 
respectarea condiţiilor stabilite la alin.(5). 

(7) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui 
salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu 
pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. 

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, 
indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în 
contractul individual de muncă. 

(9) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (7) se stabileşte de comun 
acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată 
angajatorului în condiţiile prevăzute la alin.(5). 

  Salariaţilor pentru care costurile cu formarea profesionala, în ţară sau străinătate, sunt 
suportate de M.N.I.T. , li se vor încheia acte aditionale la contractele individuale de muncă, 
care vor conţine clauze referitoare la obligativitatea salariatului de a desfăşura activităţile 
prevăzute în CIM şi fişa postului, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani de la data efectuării 
cursului de formare profesională (în funcţie de valoarea cheltuielilor: 1an –pentru cheltuieli de 
pînă la 1.000 lei, 2 ani –pentru cheltuieli cuprinse între 1.001 lei şi 2.000 lei, 3 ani –pentru 
cheltuieli ce depăşesc suma de 2.001 lei). 

  În cazul nerespectării acestei obligaţii, atunci când contractul de muncă încetează din motive 
imputabile salariatului sau încetează din iniţiativa acestuia, persoanele beneficiare vor restitui 
integral c/v cheltuielilor suporate de M.N.I.T. pentru formarea lor profesională.   

 

4.9 Zllele de sărbătoare legală 

 

Art. 21. 

 (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, sunt: 

Ø 1 şi 2 Ianuarie  
Ø 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române   
Ø Prima si a doua zi de Paşti 
Ø 1 Mai 
Ø 1 iunie 
Ø Prima şi a doua zi de Rusalii  
Ø 15 August Adormirea Maicii Domnului 
Ø 30 Noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 
Ø 1 Decembrie 
Ø prima şi a doua zi de Crăciun 
Ø două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele 

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 
Ø Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;     

 
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică salariaţiilor cu funcţii specifice muzeale, care vor lucra în 
aceste zile pe baza de tabel nominal, aprobat de conducerea instituţiei. 

(3) Salariaţilor care lucrează conform alin.(2) li acordă compensarea cu ore libere  
plătite în interval de 60 de zile,iar dacă acest lucru nu este posibil,vor beneficia de un 
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spor de 100% din salariul de bază, pentru orele prestate, sau zile libere conform 
legislaţiei în vigoare. 

 

4.10 Zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite 

Art. 22. 

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile  libere plătite, care 
nu se includ în durata concediului de odihnă , după cum urmează :  

        -  căsătoria angajatului    -  5 zile  

        -  căsătoria unui copil      -  3 zile  

        -  naşterea unui copil       -  3 zile  

        -  decesul soţului, soţiei, copilului, părintelui, socrului – 3 zile  

        -  decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 2 zile  

        -  donatorii de sânge, conform legii. 

 

(2) Pentru a beneficia de aceste zile libere plătite, salariaţii vor anexa cererii, aprobate de 
şeful secţiei/serviciului, directorilor, după caz, actele doveditoare ale evenimentului intervenit, 
inclusiv acte de stare civilă pentru dovedirea gradului de rudenie.   

4.11 Salarizarea 

Art. 23. 

(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. 

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un 
salariu exprimat în bani. 

(3) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare 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. 

(4) Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri. 

(5) Sistemul de salarizare aplicabil personalului M.N.I.T., este cel stabilit prin legea salarizării (la data 
întocmirii prezentului Regulament Intern fiind aplicabile prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice). 

(6) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale instituţiei. 

(7) Salariul se plăteşte în bani, o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, 
respectiv data de 15 a fiecărei luni. 

(8) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. 

(9) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi, în fiecare lună, jumătate din salariul net. 

(10) Salariul este confidenţial, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei luând măsurile 
necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. 
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(11) Salariaţii M.N.I.T. pot beneficia anual de vouchere de vacanţă, acordate în conformitate cu 
prevederile legale şi în baza unui Regulament de acordare vouchere de vacanţă ce urmează a 
fi elaborat şi aprobat M.N.I.T., în măsura asigurării fondurilor necesare de către Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale.  

 

4.12 Delegarea în ţară şi în străinătate 

 

Art. 24. 

    (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor 
lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. 

    (2) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se 
poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul 
salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea 
disciplinară a acestuia. 

    (3) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o 
indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 25. 

   (1) Deplasarea în străinătate ( HG. 518/1995 , republicată) 

  Salariaţii M.N.I.T. au dreptul să se deplaseze în străinătate pentru a participa la târguri, 
expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, congrese, conferinţe, 
simpozioane, seminarii,colocvii, burse de studiu şi cercetare, etc.,.   

  Deplasarea se face pe baza cererii salariatului ( avizată în prealabil de şeful locului de muncă) 
având anexate invitaţia, programul de desfăşurare sau orice corespondenţă purtată cu 
organizaţiile sau partenerii externi, competenţa de aprobare a cererii revine conducerii 
M.N.I.T. 

  Pe perioada deplasării,cînd aceasta este sub 90 de zile calendaristice,salariatul va beneficia de 
salariu, pe toata durata acesteia, menţinându-se calitatea de salariat. 

  Peste 90 de zile calendaristice, salariatul va beneficia de o indemnizaţie lunară în lei calculată 
în raport cu salariul de bază, iar pe timpul absenţei din ţară, i se suspendă contractul individual 
de muncă. 

  Toţi salariaţii, indiferent de durata deplasării, în ţară sau străinătate, de modul de deplasare (cu 
sau fără decontarea integrală sau  parţială a cheltuielilor de către M.N.I.T.), la întoarcere vor 
prezenta un raport al activităţilor desfăşurate în cadrul simpozioanelor, congreselor, 
colocviilor, târgurilor,expoziţiilor, burselor de studiu şi cercetare, etc.,.  

 

4.13 Detaşarea  

Art. 26. 

(1)Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia 
angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod 
excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al 
salariatului. 
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(2) Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. 

(3) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun 
prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. 

(4) Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru 
motive personale temeinice. 

(5) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie 
de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

(6) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. 

(7) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de 
la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. 

(8) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la 
care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat. 

(9) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile 
faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea. 

(10) În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile potrivit prevederilor legale, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de 
la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere 
executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite. 

 

 

 

  CAPITOLUL V       

  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE M.N.I.T. 

 

5.1 Drepturile M.N.I.T. 

Art. 27. 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei are, în principal, următoarele drepturi: 

a. să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
b. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile 

legii; 
c. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii 

lor; 
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d. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

corespunzătoare, potrivit  legii şi prezentului regulament; 
f. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 

realizării acestora. 
5.2 Obligaţiile  M.N.I.T. 

Art. 28. 

Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

b. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

c. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege şi din contractele individuale 
de muncă; 

d. să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; 
e. să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze 

substanţial drepturile şi interesele acestora; 
f. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi 

să vireze contribuţiile datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
g. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările 

prevăzute de lege; 
h. să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului; 
i. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

     j.  să asigure luarea măsurilor pentru securitatea şi siguranţa în muncă , dotarea angajaţilor  
cu echipament de protecţie ; 

     k. Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de 
fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a 
supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru. 
Documentul care stă la baza acestei evidenţe, este condica de prezenţă, care se semnează atât la 
intrarea cât şi la ieşirea din instituţie, de către fiecare salariat, cu menţionarea orei de intrare, respectiv a 
orei de ieşire. Şeful ierarhic are obligaţia de a verifica zilnic condica de prezenţă iar în baza acesteia va 
întocmi la sfârşitul lunii, pontajul lunar.  

CAPITOLUL VI 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR  

 

6.1 Drepturile salariaţilor 

Art. 29. 

Salariaţii M.N.I.T. beneficiază de toate drepturile prevăzute în favoarea lor de lege, de 
contractele individuale de muncă şi de prezentul regulament . 

 Salariaţii M.N.I.T. au următoarele drepturi : 

a. dreptul la salariu  pentru munca depusă; 
b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
c. dreptul la concediu de odihnă anual; 
d. dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
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e. dreptul la demnitate în muncă; 
f. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
g. dreptul la acces la formarea profesională; 
h. dreptul la informare şi consultare; 
i.   dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a 
mediului de muncă; 

j.  dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k. dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l.  dreptul de a participa la acţiuni colective; 

m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

6.2 Obligaţiile salariaţilor 

6.2.1 Obligaţiile generale ale salariaţilor 

Art. 30. 

Salariaţii M.N.I.T. trebuie să respecte toate obligaţiile care le revin în conformitate cu 
legea,  cu contractele individuale de muncă, cu fişa postului şi cu prezentul regulament. 

In temeiul prezentului Regulament, salariaţii M.N.I.T. au, în principal, următoarele 
obligaţii generale: 

a. să semneze fişa postului şi să îndeplinească cu responsabilitate atribuţiile care 
le revin;  

b. să respecte disciplina muncii; 
c. să respecte prevederile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în 

contractul individual de muncă şi procedurile interne; 
d. să fie fideli şi loiali faţă de M.N.I.T. în executarea atribuţiilor de serviciu; 
e. să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii; 
f. să respecte secretul de serviciu , aşa cum el este definit în legislaţia în vigoare: 

HG. 781/2002,HG.585/2002.  
g. alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

Art. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Reprezintă secrete de serviciu :  

- planul de pază şi de securitate al instituţiei; 
- evaluarea în bani a unor bunuri culturale; 
- negocierile cu alte firme pentru încheierea contractelor de orice tip; 
- informaţiile confidenţiale privind patrimoniul arheologic; 

 - codurile şi parolele de intrare în depozite; 

 - registrele pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale; 

 - registrele de inventar al bunurilor culturale . 

          NOTĂ : 

          Registrele de inventar pot fi consultate de salariaţi. Persoanelor străine li se vor putea 
furniza informaţii din aceste registre,în afara celor care constituie secret de serviciu,  pe baza 
unei cereri scrise, aprobate de   conducerea  M.N.I.T., cerere care va cuprinde, în mod 
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obligatoriu,menţionarea informaţiei de care vrea să ia cunoştinţă,respectiv nominalizarea 
piesei pe care doreşte să o consulte.   

       

6.2.2 Obligaţiile disciplinare ale salariaţilor 

 Art. 32.                

- să respecte toate instrucţiunile, dispoziţiile şi hotărârile date de conducătorii lor ierarhici 
superiori şi să respecte procedurile interne; 
- să participe la cursuri de formare profesională organizate de M.N.I.T. sau terţi ; 
- să fie responsabili în folosirea, protejarea şi întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor 
pe care le au în gestiune,conform Procedurii Operaţionale de utilizare a sistemului  informatic 
; 

- să respecte programul de lucru şi de funcţionare al M.N.I.T., care este stabilit în intervalul 
orar 07.45-16.00 de luni pînă vineri, cu excepţia celor care lucrează în expoziţii;   

- depăşirea programului de lucru, mai sus menţionat, este posibilă numai în cazuri motivate şi 
cu acordul prealabil al conducerii, în baza unui referat întocmit în prealabil de către şeful 
ierarhic; 
- să folosească eficient timpul de lucru ; 
- condica de prezenţă va fi semnată zilnic, personal, la intrarea şi ieşirea din instituţie, 
consemnându-se cu exactitate ora de sosire, respectiv ora de plecare; 
- să se prezinte la muncă în ţinută corespunzătoare , adecvată îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu;  
- să aibă o comportare corectă, colegială,respectuoasă,în cadrul relaţiilor de muncă;   
- să păstreze,să întreţină şi să foloseacă cu bună credinţă mobilierul, echipamentul aflat în 
gestiunea sa ; 
- să respecte regulile de acces în incinta instituţiei;  
- să respecte toate normele de protecţie a muncii şi să contribuie la prevenirea accidentelor 
de muncă; 
- să informeze imediat şeful ierarhic / conducerea M.N.I.T. despre producerea unor  
          defectiuni care ar putea avea consecinţe grave  ; 

- să informeze imediat (în maxim 24 de ore) şeful ierarhic / conducerea M.N.I.T., în mod direct 
sau prin membrii familiei, despre afectarea stării sale de sănătate care determină 
incapacitatea temporară de muncă şi să depună la instituţie, certificatul de concediu medical 
vizat de către medicul de familie, în termen de maxim 5 zile;   

- să răspundă prompt la solicitările M.N.I.T. pentru a preveni sau repara efectele calamităţilor 
naturale ( inundaţii, furtuni, incendii şi altele ) şi/ sau pentru a preveni sau înlătura efectele 
accidentelor, prejudiciilor.  

6.2.3 Obligaţia de confidenţialitate  

Art. 33. 

- pe întreaga durată a contractului individual de muncă, inclusiv pe timpul 
suspendării şi după desfacerea acestuia, timp de 5 ani, salariaţii sunt obligaţi să trateze 
drept strict confidenţiale toate informaţiile şi datele de care au luat cunoştinţă pe 
parcursul executării contractului individual de muncă şi să nu dezvăluie astfel de informaţii 
şi date terţilor, fără autorizarea expresă din partea M.N.I.T.; 

- să respecte regulile şi procedurile speciale de protecţie a informaţiilor privind secretul 
de serviciu;  

- la desfacerea contractului individual de muncă să restituie instituţiei M.N.I.T. toate  
documentele şi materialele conţinând  informaţii şi date confidenţiale. 
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6.2.4 Obligaţia de fidelitate  

Art. 34. 

      Toţi salariaţii M.N.I.T. au obligaţia să îşi exercite sarcinile de serviciu astfel încât să 
deservească permanent interesul instituţiei.   

6.3 Interdicţiile salariaţilor: 

Art. 35.    

Sunt interzise următoarele : 

- folosirea în interes personal a bunurilor instituţiei ; 
- scoaterea bunurilor din instituţie,cu excepţia celor pentru care există aprobarea 

conducerii ; 
- folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal;       
- consumul şi introducerea în incinta M.N.I.T. de băuturi alcoolice, droguri, 
     substanţe sau bunuri interzise de lege;  

- fumatul în incinta instituţiei, cu excepţia spaţiilor: curtea interioară  şi terasa din 
clădirea administrativă (C-tin Daicoviciu nr.2) şi curtea aferentă imobilului de pe Calea 
Turzii nr.111 (laborator de restaurare, investigaţii, curtea aferentă bazei arheologice de 
la Ţaga şi curtea aferentă bazei arheologice de la Sarmizegetusa ; 

- să rămână în incinta M.N.I.T. în alte scopuri decât executarea sarcinilor de serviciu fără 
acordul prealabil al conducătorului ierarhic superior; 

- să modifice,din proprie iniţiativă, programele şi echipamentul IT, fără autorizare din 
partea persoanelor numite şi specializate în activităţile de întreţinere ale acestor 
programe şi echipamente; 

-    să creeze dezordine la locul de muncă. 
 

 

  CAPITOLUL VII 

SOLUŢIONAREA CERERILOR, RECLAMAŢIILOR ŞI CONTESTAŢIILOR SALARIAŢILOR  
M.N.I.T.  

 

Art. 36. 

(1) Salariaţii Muzeului Naţional de Istoric a Transilvaniei care se simt nedreptăţiţi pot face 
sesizări sau reclamaţii scrise conducerii M.N.I.T. Reclamaţiile trebuie formulate personal, în 
scris şi semnate, cele  anonime nefiind luate in considerare. 

(2) Conducerea M.N.I.T. are obligaţia de a analiza şi rezolva reclamaţiile în termen de 30 de 
zile de la data înregistrării la secretariatul instituţiei. 

(3) Salariatul care este nemulţumit de răspunsul primit se poate adresa organelor  abilitate, 
potrivit legii.  

 

Art. 37. 

 (1) Salariaţii M.N.I.T. au dreptul şi vor fi protejaţi prin prevederile prezentului articol şi al Legii nr. 
571/2004 în cazul în care reclamă sau sesizează încălcări ale legii în cadrul instituţiei, săvârşite de către 
persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie. 
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(2) Salariaţii care semnalează încălcări ale legii sunt datori  să-şi  susţină reclamaţia respectivă, cu 
date sau indicii privind fapta săvârşită. 

(3) Salariaţii care semnalează încălcări ale legii, direct sau indirect, nu vor fi sancţionaţi. 

Se consideră avertizare în interes public sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care 
presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, 
eficacităţii, economicităţii şi transparenţei, iar salariatul care sesizează se numeşte, în condiţiile 
prezentului Regulament, avertizor. 

(4) Următoarele fapte de încălcare a legii de către persoanele cu funcţii de conducere sau execuţie din 
cadrul instituţiei, sunt considerate abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni şi constituie avertizare 
de interes public: 

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în 
legătura directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de 

serviciu sau în legătură cu serviciul; 

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; 
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea funcţiei; 
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; 
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau 

numite politic; 
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; 
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările 

nerambursabile; 
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; 
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare 

şi eliberare din funcţie; 
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea 

legii; 
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; 
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului instituţiei; 
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel 

al ocrotirii interesului public 
 

(5) Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, conform pct. 4 lit. h), 
poate fi făcută, alternativ sau cumulativ, fără a fi necesară respectarea ordinii : 

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit pct 4; 
b) conducătorului M.N.I.T. dacă persoana persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit pct. 4, 

este salariatul M.N.I.T., sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact 
făptuitorul; 

c) Consiliului de Administraţie al M.N.I.T. 
d) organelor judiciare; 
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 

incompatibilitătilor; 
f)   comisiilor parlamentare; 
g) media; 
h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 
i)    organizaţiilor neguvernamentale 

 
(6) În faţa Consiliului de Administraţie, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează: 

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, până la 
proba contrară; 



	

Page	20	of	28	
	

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, Consiliul de 
Administraţie are obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. 
Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a, instituţiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea 
şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate în situaţia în care cel reclamat 
prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi 
evaluare a avertizorului, Consiliul de Administraţie va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la pct. 4 lit. a) şi b), se vor aplica din 

oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor. 

În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune 
anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă 

sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă. 

Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, 
prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi 
publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi 
indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege. 

 

(7) Avertizarea în interes public este protejată şi guvernată de următoarele principii:. 

a) principiul legalităţii, conform căruia M.N.I.T. are obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţa şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor 
publice, potrivit legii; 

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentului Regulament, ordinea 
de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa M.N.I.T. sunt ocrotite şi promovate de lege; 

c) principiul   responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare 
să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; 

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori 
sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe 
pentru alte abateri disciplinare. în cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele 
deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; 
e) principiul bunei administrări, conform căruia M.N.I.T. este dator să îşi desfăşoare activitatea în 
realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate 
şi economicitate a folosirii resurselor; 
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu 
privire la aspectele de integritate publică şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea 
administrativă şi prestigiul M.N.I.T. 
g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei 
legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă; principiul 
bunei-credinţe, conform căruia este ocrotita persoana încadrată la M.N.I.T., care a făcut o sesizare, convinsă 
fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii 
 

Dacă acuzaţiile făcute publice se dovedesc a fi false, salariatul în cauză, va răspunde 
disciplinar sau penal, după caz.  
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CAPITOLUL VIII 

DISCIPLINA MUNCII 

 

Art. 38.  

(1) Salariaţii au obligaţia de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini 
toate atribuţiile ce le revin potrivit legii, Contractului individual de muncă, Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al M.N.I.T., prezentului Regulament Intern şi fişei postului, precum şi 
dispoziţiilor organelor de conducere privind desfăşurarea activităţii în instituţie. De asemenea, 
au obligaţia  de a se abţine de la orice fapte sau acte ce ar putea prejudicia activitatea şi 
imaginea instituţiei noastre. 

(2) Salariaţii sunt obligaţi: 

• să respecte programul de lucru şi să îl utilizeze exclusiv pentru 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

• să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale la timp şi în bune condiţii; 
• să urmărească, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, obţinerea unor rezultate în 

concordantă cu caracterul de instituţie de importanţă naţională a muzeului; 
• să folosească dotările, maş inile, utilajele ş i instalaţ i i le, cu respectarea 

instrucţiunilor de utilizare; 
• să folosească materiile prime, materialele şi energia electrică cu 

respectarea normelor de consum şi numai în interesul instituţiei; 
• să folosească echipamentul de protecţie şi de lucru, precum şi dispozitivele de siguranţa, în 

conformitate cu normele tehnice stabilite; 
• să participe în mod susţinut la activitatea muzeului formulând propuneri în legătură cu 

aspecte ce prezintă neglijenţe, omisiuni, lipsă de interes,precum şi în legătură cu 
necesitatea ridicării calităţii activităţii acestuia; 

• să păstreze confidenţialitatea informaţiilor despre activitatea muzeului,astfel  încât să 
nu se prejudicieze interesele majore ale acestuia; 
• să cunoască prevederile Codului Muncii, regulamentelor şi ale oricăror alte dispoziţii cu 
caracter normativ în legătură cu funcţia încredinţată precum şi dispoziţiile conducerii referitoare la 
munca ce o îndeplinesc, conformându-se întocmai acestora;  
• să respecte normele şi normativele de pază, PSI, protecţia şi igiena muncii, precum şi    
reglementările legale în vigoare referitoare la protecţia patrimoniului muzeului; 
• să respecte regulile de acces în   muzeu   ş i   să   se   supună controlului  

conducerii  ş i  şefilor ierarhici în legătură  cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
• să menţină curăţenie la locul de muncă; 
• să ofere ajutor în caz de avarii, incendii,forţa majoră sau în alte situaţii, la solicitarea conducerii 

M.N.I.T. ; 
• să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi o atitudine corespunzătoare, să reprezinte 

corespunzător, sub toate aspectele instituţia,cu ocazia deplasărilor efectuate în interes de 
serviciu, în ţară sau în străinătate.  

 

   (3) Personalul de conducere, pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (2) are obligaţia de a trata 
subalternii în mod corect, egal şi fără nici un fel de discriminare.  

Art. 39. 

Salariaţilor le este interzis: 

• să înceteze ori să reducă în mod nejustificat programul de munca stabilit;  
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• să desfăşoare în timpul programului activităţi în interes propriu, al altor instituţii ori al unor 
persoane fizice ,fără aprobarea conducerii ; 

• să săvârşească acte ce ar putea pune în primejdie securitatea instalaţiilor, bunurilor proprii, 
persoanelor ori a celorlalţi salariaţi;  

• să reprezinte instituţia în raport cu alte instituţii sau firme, dacă nu au acordul şefilor ierarhici şi 
a se deplasa la întâlniri cu acestea fără delegaţie sau ordin de serviciu din partea conducerii 
M.N.I.T.; 

• să comită falsuri în documente, evidenţe, pontaje, foi de parcurs, ori să înlesnească 
falsificarea acestora; 

• să facă concurenţă neloială instituţiei; 
• să desfăşoare pe cont propriu activităţi comerciale legate de activitatea desfăşurată în 

baza contractului individual de muncă; 
• să primească de la salariaţi sau alte persoane fizice şi juridice bani, valori ori alte 

foloase materiale pentru activităţile prestate sau care urmează să le presteze în cadrul 
serviciului şi legate de îndatoririle sale profesionale; 

• să săvârşească în timpul serviciului acte imorale, calomnii, violenţe, injurii la adresa altui 
salariat ori a publicului;  

• să scoată din incinta instituţiei, personal sau prin intermediul altor persoane, bunuri 
materiale, cu excepţia cazurilor în care aceasta se efectuează cu respectarea formalităţilor 
legale; 

• să vină la serviciu şi să-şi îndeplinească atribuţiile,în stare de ebrietate, să consume 
băuturi alcoolice în timpul serviciului sau în incinta muzeului, cu excepţ ia 
consumului de băuturi alcoolice în cadrul unor activităţi cu caracter de protocol organizate 
oficial şi a unor ocazii aprobate de conducerea  M.N.I.T. ; 

• să practice jocuri de noroc în timpul serviciului sau în incinta instituţiei;  
• să fumeze în incinta muzeului;  
• să intre ori sa rămână în incinta muzeului în afara orelor de program fără aprobarea 

prealabilă a conducerii; 
• să părăsească locul de muncă în timpul programului de lucru, fără aprobare, sau pentru alte 

interese decât cele ale M.N.I.T.; 
• să folosească în scopuri personale, să aducă la cunoştinţa pe orice cale, sau să copieze pentru 

alţii fără aprobarea scrisă a conducerii a unor documente sau informaţii privind activitatea 
M.N.I.T. sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor; 

• să efectueze menţiuni, ştersături, rectificări sau să semneze pentru alt salariat în condica de 
prezenţă; 

• să folosească în scopuri personale materialele, mijloacele fixe sau materiile prime ale instituţiei; 
• să introducă, să raspîndească sau să afişeze în interiorul instituţiei, afişe, anunţuri, documente, 

fără aprobarea conducerii instituţiei; 
• să  inducă  în eroare conducerea asupra activităţ i i  ş i  a modului de îndeplinire a 

sarcinilor de serviciu; 
• să introducă persoane străine, în incinta M.N.I.T., în timpul sau în afara programului de lucru 

fără acordul prealabil al conducerii. 
•  

 

Art. 40.  

Acordul pentru persoanele din afara M.N.I.T. de a fotografia ,în scopul publicării unei piese din 
patrimoniul M.N.I.T. sau al publicării în orice scop (ştiinţific sau publicitar) al unei piese din patrimoniul 
mobil sau imobil al M.N.I.T., se va face în baza unei solicitări scrise depuse la secretariatul instituţiei sau 
comunicată prin e-mail sau fax, şi aprobată de conducerea M.N.I.T.   

 

CAPITOLUL IX 
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RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ  

 

Art. 41.  

 (1) Muzeul National de Istorie a Transilvaniei dispune de prerogativă disciplinară 
având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori 
constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate 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 durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
d) reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, conform Codului muncii. 

(3) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

(5) Constituie abateri disciplinare, şi se sancţionează conform  alin.(2) de mai sus, săvârşirea de către 
salariaţi a următoarelor fapte: 

- absentarea nemotivată de la programul de lucru; 

- prezentarea cu întârziere la program; 

- plecarea de la serviciu în timpul programului sau înainte de expirarea acestuia, fără acordul   

  şefului ierarhic; 

-consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau prezentarea la serviciu sub  

  influenţa alcoolului; 

- fumatul în incinta instituţiei, cu excepţia spaţiilor: curtea interioară  şi terasa din clădirea 
administrativă (C-tin Daicoviciu nr.2) şi curtea aferentă imobilului de pe Calea Turzii nr.111 
(laborator de restaurare, investigaţii, curtea aferentă bazei arheologice de la Ţaga şi curtea 
aferentă bazei arheologice de la Sarmizegetusa ; 

- nerespectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

- nesemnarea fişei de post de către salariat; 

- neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în fişa postului. 

Art. 42. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei stabileşte sancţiunea disciplinară 

aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere 
următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 
b) forma de vinovăţie a salariatului; 
c) consecinţele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 
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Art. 43. 

(1) Nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 41 alin, (2) lit.a), nu este dispusă mai înainte de 
efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de Comisia de 
disciplină din cadrul M.N.I.T., precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv, 
dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină   apărările în 
favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să cerceteze toate 
probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la 
cererea sa, de către un avocat/de catre un reprezentant al salariaţilor sau al sindicatului din care face 
parte, după caz. 

(5) În cazul constatării ulterioare a nevinovăţiei, salariatul sancţionat conform art. 41 alin. 2, are dreptul la o 
despăgubire egală cu partea din salariu şi indemnizaţia de care a fost lipsit.  

(6) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se 
aplică o nouă sancţiune diciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin 
decizia angajatorului, emisă în formă scrisă. 

 

Art. 44. 

(1) Conducerea Muzeului dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 
nu mai târziu de 6 luni  de la data săvârşirii faptei.  

(2) Sub sanc ţ iunea nul i tăţ i i  absolute,  în  con ţ inutul  deciz ie i ,  vor f i  prevăzute în mod 
obligatoriu: 

a) descrierea faptei săvârşite care constituie abatere disciplinară; 
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau codul muncii care au fost 

încălcate de salariat; 
c) motivele pentru care au fost  în lă turate apă ră r i le  formulate de sa lar iat  în  t impul  

cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţ iile prevăzute de 
art, 43 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică ;  
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
f) instanţa competentă la care soluţionarea poate fi contestata; 

(3) Decizia de sancţ ionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la 
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(4) Comunicarea deciziei se efectuează  personal salariatului ,  cu semnă tură  de primire, 
ori, în caz de refuz al primirii sau semnării, prin scrisoare recomandată , la domiciliu sau la 
reşedinţa comunicată de acesta. 

(5) Dec iz ia  de  sanc ţ ionare  poate  f i  contes ta tă  de  sa la r ia t  la  ins tan ţe le  judecă to reş t i  
competente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

Desfacerea disciplinară a contractului de muncă se aplică atunci când abaterea disciplinară are 
urmări grave pentru instituţie sau când abaterile constituie o încălcare sistematică a obligaţiilor 
ce decurg din contractul individual de muncă, ori din prezentul Regulament. 
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CAPITOLUL X 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ  

 

 

Art. 45. 

(1) Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii  
civi le contractuale, î l  va despăgubi pe salariat în situaţ ia în care acesta a suferit un 
prejudiciu material sau moral din culpa Muzeului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu 
sau în legătură cu serviciul. 

(2 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în condiţ i i le în care a plătit despăgubirea, îş i 
recuperează  suma aferentă  de la salariatul vinovat de producerea pagubei. 

 

Art. 46. 

(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 
contractuale, pentru pagubele materiale produse Muzeului din vina şi în legătură cu munca 
lor. 

(2)  Salar ia ţ i i  nu răspund de pagubele provocate de for ţa majoră  sau de alte cauze 
neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal 
al serviciului. 

(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu 
munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea 
contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 180 de zile de 
la data comunicării. 

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare 
decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. 

 

Art. 47. 

(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţ i salariaţ i , cuantumul răspunderii materiale a 
fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei. 

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, 
răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării 
pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său 
inventar. 

 

Art .  48 .  

 

( 1 )  Sa lar ia tu l  care a  încasat  de la  M.N.I.T. o  sumă  necuvenită  este obl igat  să  o  restituie,în 
termen de 3 ani, de la data constatării acestui fapt. 
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 (2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau 
dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să restituie contravaloarea 
acestora, contravaloarea bunurilor sau serviciilor, a căror valoare se stabileşte la nivelul valorii 
acestora de la data plăţii.  

 

Art .  49 .  

 

( 1 )  Suma stabi l i tă  pentru acoper i rea daunelor  se re ţ ine în  rate lunare d in  drepturile 
salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea Muzeului (conform art.257 din Codul Muncii).  

(2) Ratele nu vor fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a depăşi împreună cu celelalte 
reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul net al acestuia. 

Art.  50. 

(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să fi despăgubit Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar 
public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după 
caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. 

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract 
individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, 
în condiţiile Codului de Procedură Civilă. 

Art. 51.  

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare, din salariu nu se poate face într-un 
termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei se va adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de Procedură Civilă. 

CAPITOLUL XI  

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR M.N.I.T. 
 

Art. 52 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale, are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii 
personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare, 
stabilite pentru perioada respectivă, cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 

Art. 53 

Procedura evaluării se realizează în următoarele trei etape, după cum urmează: 

1. completarea fişei de evaluare de către evaluator; 

2. interviul; 

3. contrasemnarea fişei de evaluare. 

Art.54 

(1)Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între 
evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia: 
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a)se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de 
evaluare; 

b)se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată. 

(2)În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi 
consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; 
evaluatorul poate modifica fişa de evaluare, numai prin consens cu persoana evaluată. 

 

 

Art. 55 

(1)Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, 
prin acordarea unei note de la 1 la 5, notă exprimând aprecierea gradului de îndeplinire a 
obiectivului/criteriului de evaluare. 

(2)Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. 

(3) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor 
acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor revizuite, dacă s-a impus revizuirea 
acestora pe parcursul perioadei evaluate. 

(4) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare se face media aritmetică a 
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. 

(5) Nota finală a evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele şi criteriile 
de evaluare. 

(6) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a)între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; 

b)între 2,01-3,00 - satisfăcător; 

c)între 3,01-4,00 - bine; 

d)între 4,01-5,00 - foarte bine. 

Art. 56 

 După finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.  

Art. 57 

(1)Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în următoarele cazuri: 

a)aprecierile consemnate nu corespund realităţii; 

b)între evaluator şi persoana evaluată există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de 
comun acord. 

(2)Fişa de evaluare modificată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului 
evaluat. 

Art. 58 

(1)Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare a evaluării. 

(2)Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către 
salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data 
expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o comisie constituită în acest scop prin act 
administrativ al conducătorului autorităţii. 

(3)Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului evaluat în termen de 5 zile calendaristice de la 
soluţionarea contestaţiei. 

 (4)Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
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