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REGULAMENTUL INTERN : 
 

- este actul prin care SC C.T.P. SA Arad  stabilește regulile de desfășurare a activității. 

- actul care consfințește ordinea internă 

- stabileste  dispozitii referitoare la disciplina muncii in baca Codului Muncii si legislatiei in domeniu potrivit 

specificului activitatii din cadrul SC C.T.P. SA Arad. 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

      Art.1. S.C. Compania de Transport Public S.A., înfiinţată prin Decizia nr.5/28.03.1995 a Consiliului  Judeţean Arad, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Arad sub nr. J 02/680/1995, are ca principal  obiect de activitate transportul 

public de călători pe teritoriul Municipiului Arad şi în localităţile judeţului Arad. Aferent acestei activităţi sunt organizate 

şi funcţionează ateliere, secţii de întreţinere şi reparaţii, circulaţie şi compartimente funcţionale specifice. 

      Art.2. Acţionarii majoritari ai S.C. Compania de Transport Public S.A. sunt: Consiliul Local Municipal şi Consiliul 

Judeţean Arad. 

      Art.3. Activitatea S.C. C.T.P. S.A. are implicaţii majore în desfăşurarea vieţii economice şi sociale a municipiului şi 

judeţului, calitatea serviciilor prestate regăsindu-se direct în acoperirea nevoilor de mobilitate a cetatenilor si  rezultatele 

diverşilor agenţi economici din municipiu şi judeţ. 

      Art.4. S.C. C.T.P. S.A. este condusă de un Consiliu de Administraţie. Directorul General si Diretorul Economic îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui contract de mandat şi împreună cu ceilalti directori executivi (director operational, 

director tehnic, director tehnic adjunct) îndeplinesc conducerea efectivă a activităţii societaţii conform atribuţiilor stabilite 

de către Consiliul de Administraţie, respectiv directorul general. 

               Conducerea operativă a subunităţilor (secţiilor, atelierelor) şi compartimentelor funcţionale este făcută de 

personalul investit cu funcţii de conducere si coordonare a acestora. 

      Art.5. Membrii consiliului de administraţie, conducerii executive precum şi salariaţii investiţi cu funcţii de conducere, 

au obligaţiile şi răspunderile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. C.T.P. S.A. 

      Art.6. SC C.T.P. SA organizează activitatea de resurse umane şi salarizare în următoarele moduri: 

a) prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice; 

b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de 

resurse umane şi salarizare; 

                Personalul S.C. C.T.P. S.A., indiferent de funcţie, are obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament, 

prevederi care decurg din contractele colective şi individuale de muncă, şi hotărârile Consiliului de Administraţie. 

                Regulile de ordine şi disciplină stabilite prin prezentul regulament se aplică tuturor persoanelor angajate, 

indiferent de durata contractului individual de muncă, precum şi elevilor, studenţilor şi practicanţilor care temporar îşi 

desfăşoară activitatea în oricare din sectoarele de activitate ale  societăţii. 

                Persoanele care lucrează în cadrul societăţii ca delegaţi ai altor agenţi economici, culturali sau sociali, sunt 

obligate să respecte regulile de disciplină specifice locului de muncă unde îşi desfăşoară activitatea în timpul delegării. 

      Art.6. Nerespectarea cu stricteţe de către salariaţi a îndatoririlor ce le revin, poate duce la periclitarea integrităţii fizice 

şi morale a călătorilor, accidente de muncă, avarierea sau distrugerea maşinilor, vehiculelor, instalaţiilor, clădirilor, 

întârzieri la locurile de muncă ale salariaţilor agenţilor economici beneficiari, producerea de prejudicii comerciale şi 

financiare, afectarea imaginii societăţii şi perturbarea transportului public de persoane. 

      Art.7. Se definesc următorii termeni şi expresii: 

   a) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de 

victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, 

orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau 

responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă. 

   b) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă,întemeiat(ă) pe 

unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (a), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori 

înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

   c) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect 

dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (a), în afară de cazul 

în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, şi dacă mijloacele 

de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare. 
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   d) Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (a) care are ca 

scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau 

ofensator. 

    e) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşit(ă) împotriva unei persoane care, 

deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (a), este asociată sau 

prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei astfel de categorii de persoane. 

    f) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la 

încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării. 

    g) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, 

care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (a), împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat 

discriminare. 

    h) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în 

cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respective este realizată, există 

anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale. 

      Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

                  Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul 

nediscriminatoriu la: 

      a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 

      b) angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 

      c) venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

      d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare 

profesională; 

      e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 

      f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare; 

      g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi acces la sistemele publice şi private de securitate socială; 

      h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea; 

      i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

CAPITOLUL II.  DREPTURI  ŞI  OBLIGAŢII 

 

A. Drepturile  angajatorului 

 

     Art.8. Prin conducător, în sensul prezentului Regulament Intern, se înţelege persoana care ocupă o funcţie de 

conducere, începând de la directorul general până la şeful de serviciu,sector,sectie,formatie. Conducătorul trebuie numit 

printr-o decizie sau hotărâre, după caz. 

     Art.9. SC C.T.P. SA prin personalul de conducere, are următoarele drepturi: 

     a). să stabilească structura organizatorică, organizarea şi funcţionarea fiecărui loc de muncă; 

     b). să stabilească atribuţiile specifice pentru fiecare salariat, cu respectarea prevederilor legale; 

     c). să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţii din subordine, în vederea îndeplinirii   

     sarcinilor de serviciu, sub rezerva legalităţii acestora; 

     d). să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

     e). să constate săvârşirea abaterilor şi să aplice sancţiuni disciplinare, conform prevederilor legale şi prezentului 

regulament; 

     f). să modifice temporar locul  şi felul muncii fără consimţământul salariatului, prin delegare sau detaşare, în cazul 

unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară a salariatului sau ca măsură de protecţie a salariatului, cu 

respectarea prevederilor legale; 

     g). să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora; 

  

B. Obligaţiile  angajatorului 

 

     Art.10. Conducătorii răspund, potrivit sarcinilor ce le revin, în fata Consiliului de Administraţie sau a şefilor ierarhici, 

după caz, pentru organizarea judicioasă a întregii activităţi, pentru integritatea patrimoniului din administrare, buna 
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gospodărire a fondurilor materiale şi financiare, pentru adoptarea măsurilor corespunzătoare, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor societăţii şi a obligaţiilor de serviciu.  

     Art.11. SC C.T.P. SA, prin personalul de conducere are următoarele obligaţii: 

1. să asigure integritatea patrimoniului pe care îl administrează; 

2. să asigure buna gospodărire a fondurilor materiale şi financiare; 

3. să asigure organizarea activităţii şi adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor  societăţii  şi  a  

sarcinilor ce revin sectorului pe care îl coordonează; 

4. să asigure utilizarea eficientă a personalului, utilajelor şi a suprafeţelor de producţie; Utilizarea salariaţilor se poate face 

numai pentru activităţi legate de obiectivele societăţii, folosirea lor pentru alte activităţi, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege, fiind interzisă; 

5. să informeze salariaţii, anterior angajării sau cu ocazia modificării contractului individual de muncă, asupra condiţiilor 

de muncă, drepturilor salariale, sarcinilor de serviciu, drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Contractul Colectiv de 

Muncă şi Regulamentul intern; 

6. să asigure examenul medical la angajare şi de adaptare, precum şi controlul medical periodic (anual pentru toţi 

salariaţii, cu excepţia categoriilor profesionale pentru care este stabilita altă periodicitate în conformitate cu factorii de 

risc în care se desfăşoară activitatea);   

7. să stabilească norme de muncă specifice, normative şi necesar de personal  pe locuri de muncă şi categorii de personal, 

cu acordul sindicatelor; 

8. să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la stabilirea normelor, pe toată durata menţinerii acestora, 

sau să modifice normele atunci când condiţiile iniţiale se modifică;  

9. să  plătească  salariile  negociate,  să  vireze contribuţiile  şi  impozitele  reţinute  de  la salariaţi, precum şi pe cele 

aflate în sarcina sa; 

10. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor; 

11. să elibereze la cerere documente care atestă calitatea de salariat /asigurat a solicitantului in termen de maxim 5 zile 

lucratoare; 

12. să organizeze raţional şi eficient activitatea din fiecare sector, în vederea realizării integrale şi la parametrii calitativi 

stabiliţi a producţiei sau atribuţiilor din sectorul respectiv; să pună la timp în funcţiune obiectivele de investiţii si 

reparaţii capitale ori curente, să  asigure calitatea  pieselor şi agregatelor confecţionate sau reparate;  să  instruiască 

personalul referitor la funcţionarea şi  exploatarea instalaţiilor, maşinilor, vehiculelor, agregatelor şi utilajelor folosite 

în unitate, privind instrucţiunile tehnice de lucru, a normelor de manipulare, depozitare şi folosire a materiilor prime şi 

materialelor, precizarea obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin la locul de muncă, în îndeplinirea la termen şi de 

calitate a obiectivelor; 

13. să asigure salariaţilor dotarea corespunzătoare a tuturor locurilor de muncă cu materiale, piese, maşini, utilaje, aparate, 

mijloace de transport şi birotică necesare desfăşurării normale a activităţii şi la parametrii normali de funcţionare; 

14. să asigure documentaţiile, tehnologiile şi instrucţiunile de lucru specifice, pe domenii de activitate şi locuri de muncă, 

necesare desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă şi fără pericole de accidentare  sau  îmbolnăviri  profesionale; 

15. să asigure asistenţa tehnică la toate schimburile şi să  stabilească  răspunderile în ceea ce priveşte predarea şi primirea 

între schimburi a agregatelor, instalaţiilor, clădirilor, maşinilor, utilajelor şi vehiculelor, etc.; 

16. să asigure salariaţilor acces periodic la formare profesională. Conducătorii locurilor de muncă vor controla 

participarea salariaţilor la formele de perfecţionare conform planificării. 

17. sa ţină evidenţa orelor prestate peste durata normală a timpului de muncă şi să le plătească conform prevederilor 

Contractului Colectiv de Muncă; 

18. să respecte programul de lucru stabilit şi durata maximă legală a timpului de muncă;  

19. să organizeze şi să efectueze controlul calităţii lucrărilor de orice natură; 

20. să studieze, proiecteze şi să implementeze noi tehnologii de producţie, noi tipuri de vehicule şi produse oferite 

publicului călător, în scopul alinierii la standardele europene de calitate şi confort; 

21. să studieze şi să răspundă în scris la orice propunere sau sesizare a sindicatelor sau a oricărui salariat, în termenul 

legal; 

22. să asigure aplicarea corectă a tuturor prevederilor cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă, Contractul  Individual  de  

Muncă şi Regulamentul intern; 

23. să organizeze acţiuni de cunoaştere a tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariaţilor, prevăzute în legi, hotărâri 

şi instrucţiuni de serviciu  şi  să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege; 

24. să se consulte cu reprezentanţii sindicatelor şi ai salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze  esenţial 

drepturile şi interesele salariaţilor; 
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25. să exercite un control ierarhic permanent şi exigent asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor şi atribuţiilor 

salariaţilor şi să  adopte măsuri ferme faţă de orice abatere de la ordinea şi disciplina muncii ; 

26. să prezinte periodic, Consiliului de administraţie şi salariaţilor, rapoarte cu privire la rezultatele activităţii  economico 

– financiare, după încheierea bilanţului sau ori de câte ori se impune ; 

26/a. la solicitarea în scris a AGA sau CA, ori a unor membri ai acestora, directorul general, directorii  executivi şi toţi 

şefii de sectoare, secţii, ateliere, compartimente, birouri, servicii, etc, să prezinte datele şi  informaţiile solicitate, prompt, 

corect, complet, fără omisiuni sau interpretări care ar putea trunchia  conţinutul acestora. Încălcarea acestei obligaţii, al 

cărei efect este dezinformarea sau informarea incompletă a organelor colegiale de conducere este considerată abatere 

disciplinară de o gravitate deosebită, care poate duce direct la desfacerea contractului de muncă, respectiv la revocarea 

contractului de mandat. 

27. să elibereze legitimaţii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de muncă al fiecăruia, accesul acestora în unităţile sau 

compartimentele unităţii  fiind limitat la cel în care îşi desfăşoară activitatea; 

28. să constituie fondul de garantare a plăţii creanţelor salariale; 

29. să suporte toate costurile aferente recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei angajaţilor ori 

determinării consumului de substanţe stupefiante ori psihotrope; 

30. să amenajeze locuri speciale pentru fumat; 

31. să sprijine, în măsura posibilităţilor, acţiunile culturale şi sportive ale salariaţilor; 

32. să asigure colectarea deşeurilor pe categorii de deşeuri conform normelor europene cu privire la colectarea şi 

depozitarea deşeurilor generate. 

 

C. Drepturile  salariaţilor 

    

     Art.12. Salariaţii au în principal următoarele drepturi: 

1. dreptul la salariu pentru munca depusă, la nivelul negociat în Contractul  Individual de Muncă sau actul adiţional la  

acesta, în limitele Contractului Colectiv de Muncă; 

2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi Contractului Individual 

de Muncă. 

3. dreptul la concediu de odihnă anual, repaus saptamanal si zile libere stabilite prin lege; 

4. dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 

5. dreptul la demnitate în muncă; 

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

7. dreptul la control medical periodic; 

8. dreptul la acces la formare profesională; 

9. dreptul la informare, documentare; 

10. dreptul la opinie, exprimat in interiorul societatii,cu respectarea ierarhiei; 

11. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

12. dreptul la protecţie socială în caz de concediere colectivă; 

13. dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

14. dreptul de a participa la acţiuni colective; 

15. dreptul de a se constitui în sindicate sau de a adera la un sindicat. 

 

             D. Obligaţii  ale  salariaţilor 

 

     Art.13. Salariaţii sunt obligaţi să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, Regulamentul Intern, Instrucţiunile de serviciu, hotărârile Consiliului de Administraţie şi dispoziţiile şefilor 

ierarhici privind desfãşurarea activităţii în unitate şi în reţeaua de transport. 

Respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă, constituie o obligaţie de bază a fiecărui salariat. 

     Art.14. Salariaţii unităţii, indiferent de funcţie au în principal următoarele obligaţii: 

1. să cunoască, să aplice şi să respecte dispoziţiile Codului Muncii, Contractului Colectiv de Muncă, Contractului  

Individual de Muncă, Regulamentului Intern, precum şi orice alte reglementări referitoare la munca pe care o 

îndeplinesc, neputând fi absolviţi de răspundere pe motiv că nu le cunosc; 

1/a. În cazul în care în urma informării şefului ierarhic asupra unor acte, fapte sau omisiuni, acesta nu ia măsuri de 

remediere a situaţiei, salariatul va proceda la informarea şefului ierarhic imediat superior, păstrând astfel principul 

ierarhiei relaţiilor de serviciu. Numai dacă după aceste demersuri, situaţia semnalată nu s-a rezolvat salariatul va 
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informa C.A. sau pe membrii săi despre orice acte, fapte sau omisiuni săvârşite de personalul societăţii, inclusiv de 

conducerea acesteia, prin care se încalcă dispoziţiile punctului 1. 

2. să realizeze sarcinile de muncă la nivelul cantitativ şi calitativ cerut de standarde, caiete de sarcini sau instrucţiuni, să 

realizeze norma de muncă sau, după caz, să îndeplinească atribuţiile din fişa postului; 

3. să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească întregul timp de lucru exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de 

serviciu; 

4. să-şi însuşească şi să respecte procesul tehnologic şi instrucţiunile de lucru stabilite, legislaţia şi reglementările în 

vigoare specifice pentru activitatea pe care o desfăşoară; 

41. personalul de bord va verifica obligatoriu la ieşirea în cursă sistemele ce concură la siguranţa circulaţiei (frânare, 

tracţiune, direcţie, semnalizare, închiderea uşilor); 

42. personalul care efectuează serviciul în baza unor programe (vatmani, şoferi autobuz, impiegaţi, vânzătoare de bilete, 

etc) întocmite de conducătorii formaţiilor de lucru sunt obligaţi ca la ieşirea din schimb să se informeze asupra 

programului de lucru din zilele următoare. 

5. să respecte regulile de disciplina muncii stabilite prin prezentul regulament şi instrucţiunile specifice; 

6. să întreţină vehiculele, utilajele şi sculele cu care lucrează, să nu le degradeze, să nu le utilizeze în scopuri personale şi 

să  le păstreze în stare de curăţenie; 

7. să aducă imediat la cunoştinţă şefului ierarhic orice nereguli sau greutăţi ce se ivesc în aplicarea procesului tehnologic 

sau în realizarea sarcinilor ce le revin, cât şi abaterile de la normele şi instrucţiunile în vigoare care pot conduce la 

întreruperea activităţii, accidente, incendii, etc.; 

8. pentru activitătile care se desfăşoară în 2 sau 3 schimburi, unde întreruperea lucrului nu este posibilă, persoana de la 

un schimb nu poate părăsi locul de muncă până nu-i vine înlocuitorul. În caz de neprezentare a acestuia, salariatul este 

obligat să anunte şeful ierarhic superior, care va lua imediat măsuri pentru înlocuirea sa cu un alt salariat; conducătorii 

mijloacelor de transport în comun care se găsesc în această situaţie vor anunţa dispeceratul central, care va hotărâ 

modalitatea de rezolvare; 

9. să se supună oricărui control care se face la ieşirea din unitate, pe traseu şi la capetele de linii de către organele 

desemnate de conducerea unităţii. Controlul se va face astfel încât să nu constituie un abuz împotriva salariaţilor sau 

să atingă în vreun fel demnitatea acestora ; 

91. să se supună deîndată testării cu dispozitive alcooltest, la solicitarea celor împuterniciţi; 

92. să se prezinte deîndată la recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, la solicitarea celor 

împuterniciţi; 

93. să se prezinte deîndată la recoltare de probe biologice în vederea determinării consumului de substanţe stupefiante ori 

psihotrope; 

10. să aibă o comportare corectă în relaţiile de serviciu, iar cei care întră în contact cu publicul călător să aibă faţă de 

acesta o atitudine civilizată, demnă şi corectă, convorbirile cu acesta fiind politicoase şi limitate la strictul necesar; 

11. să anunţe la locul de muncă şi la Serviciul Resurse Umane orice modificare a domiciliului, numelui sau actelor de 

identitate personală; 

111. personalul de bord va comunica deîndată angajatorului, în scris, dacă a intervenit expirarea, suspendarea sau anularea 

dreptului de a conduce vehicule; 

12. salariaţii care prin natura funcţiei au acces la informaţii privind salarizarea angajaţilor sau la alte informaţii 

considerate confidenţiale, au obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

13. să respecte regulile privind accesul în incinta unităţii unde lucrează, respectiv numai prin locurile stabilite, cu 

prezentarea cărţii de identitate  şi  a  legitimaţiei  de  serviciu vizate la zi ; 

14. salariaţii  sunt  obligaţi  să  se  prezinte  la  serviciu  în  ţinută  decentă,  sau,  după  caz  în  echipament de lucru  sau  

uniformă; 

15. să anunţe şeful ierarhic, pe orice cale, în termen de maxim de 48 ore, despre lipsa sa de la serviciu, chiar dacă aceasta 

este motivată (concediu medical, deces în familie, etc.) prezentând dovezile  corespunzătoare situaţiei invocate; 

16. salariaţii au obligaţia să manifeste corectitudine faţă de S.C. C.T.P. S.A. în executarea atribuţiilor de serviciu; 

17. să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii specifice funcţiei şi locului de muncă stabilite prin normative şi 

instrucţiuni; 

18. să se prezinte la examenul medical periodic la termenele planificate, conform reglementărilor; 
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19. conducătorii mijloacelor de transport în comun, precum şi personalul de întreţinere şi reparaţii au obligaţia de a lucra, 

după caz, în funcţie de necesităţile unităţii, pe toate tipurile de vehicule, pe orice linie de transport şi în oricare  

subunitate a  societăţii, conform calificării  ; 

20. să respecte normele tehnice de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi, cu respectarea reglementărilor în vigoare;. 

21. să folosească maşinile, vehiculele, utilajele şi instalaţiile încredinţate, la parametrii de funcţionare prevăzuţi  în 

documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă ; 

22. să studieze şi să-şi însuşească noile tehnologii de lucru în vederea creşterii productivităţii muncii şi îmbunătăţirii 

calităţii produselor şi serviciilor de transport ; 

23. să folosească materiile prime, materialele, energia, combustibilul, sculele şi dispozitivele cu respectarea normelor de 

consum stabilite ; 

24. să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, maşinile, vehiculele şi instalaţiile, să respecte întocmai 

instrucţiunile de predare – primire a acestora ; 

25. la terminarea programului să-şi aşeze în ordine şi în bune condiţii de păstrare lucrurile, sculele, materialele şi celelalte 

efecte, după caz. Deasemenea va deconecta de la surse toate aparatele, instalaţiile electrice, de gaze şi de încălzire, 

verificând respectarea normelor de prevenire a incendiilor, să curete şi să predea astfel locul de muncă schimbului 

următor ; 

26. să respecte legile şi să apere bunurile aflate în administrarea societăţii, să manifeste o comportare corectă în relaţiile 

de serviciu; 

27. toti salariatii sunt obligati sa prezinte deindata, la solicitarea angajatorului, obiectele de inventar puse la dispozitie 

pentru desfasurarea activitatii si sa semneze procesele verbale intocmite in acest sens cu privire la stabilirea situatiei 

reale a acestora; 

28. să-şi ridice permanent calificarea profesională, să frecventeze şi să absolve cursurile de perfecţionare organizate sau 

recomandate de societate ; 

29. pe tot parcursul traseului cât şi în timpul îndeplinirii altor sarcini de serviciu, în afara unităţii, conducătorii 

vehiculelor, sunt obligaţi să respecte dispoziţiile date de organele de conducere, control sau dirijare a circulaţiei ; 

30. conducătorii mijloacelor de transport în comun sunt obligaţi să respecte traseele, căile de acces şi retragere, oprind în 

fiecare staţie de pe aceste trasee pentru a permite urcarea şi coborârea călătorilor ; 

31. conducătorii mijloacelor de transport în comun, personalul de salubrizare, controlorii de circulaţie şi de bilete sunt 

obligaţi să predea la terminarea programului de lucru, toate obiectele găsite în vehicule, conform procedurii stabilite 

în acest sens ; 

32. deîndată ce au fost convocaţi, se prezintă individual la Serviciul Resurse Umane în vederea clarificării unor aspecte 

legate de contractul individual de muncă. 

Art.141. Personalul de bord (şoferi şi vatmani), în ceea ce priveşte conducerea de autovehicule pe drumurile 

publice, au următoarele obligaţii: 

a). să anunţe imediat dispeceratul în cazul oricărui eveniment de circulaţie, indiferent de gravitatea acestuia. 

b). să anunţe imediat angajatorul (Serviciul Resurse Umane) despre expirarea, suspendarea sau anularea dreptului de a 

conduce autovehicule; 

c). să efectueze toate diligenţele şi demersurile legale în vederea redobândirii dreptului de a conduce autovehicule pe 

drumurile publice; 

d). să anunţe imediat angajatorul (Serviciul Resurse Umane) despre redobândirea dreptului de a conduce autovehicule; 

e). să îşi reia activitatea de circulaţie coform programului după redobândirea dreptului de a conduce autovehicule; 

f). deîndată ce au fost convocaţi, au obligaţia de a se prezenta individual la Serviciul Resurse Umane în vederea clarificării 

unor aspecte legate de contractul individual de muncă, inclusiv în vederea exprimării în scris a opţiunii de a  

efectua sau nu ore suplimentare, conf. Art.120, alin.(2) din Legea nr.53/2003 republicată şi actualizată, opţiunea astfel 

exprimată urmând a se constitui act adiţional la Contractul Individual de Muncă al salariatului. Exprimarea în grup a 

opţiunii prin tabele comune de semnături, nu se poate substitui opţiunii individuale redactate în formă scrisă. 

 

CAPITOLUL III.  REGULI  PENTRU  PREVENIREA  EVENIMENTELOR  DEOSEBITE  ŞI                            

ASIGURAREA  SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI 

               

     Art.15. Prin eveniment deosebit, în spiritul prezentului regulament, se înţelege orice fapt dăunător activitătii de 

producţie, administraţie ori de transport, survenit în timpul exploatării şi care întruneşte cel puţin una din următoarele 

condiţii: 
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a.) s-a produs  în sfera de activitate a S.C. C.T.P. S.A., în legătură cu exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi clădirilor sau în 

legatură cu circulaţia, manevrarea, starea tehnică a vehiculelor de transport, întreţinerea căii de rulare, a reţelei de 

alimentare cu energie electrică pentru tracţiune, securitatea călătorilor, a pietonilor şi a altor participanţi la trafic; 

b.) are potenţiale implicaţii juridice administrative, patrimoniale, contravenţionale ori penale;  

c.) este consecinţa nerespectării normelor privind exploatarea şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor şi  clădirilor sau 

normelor privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport pe căile publice, în incinte sau puncte de lucru; 

d.) a fost provocat de calamităţi naturale sau alte cauze ; 

e.) a avut ca urmare distrugerea sau avarierea utilajelor, instalaţiilor şi clădirilor sau a mijloacelor de transport, 

instalaţiilor fixe,  lucrărilor şi instalaţiilor pe drumurile publice, bunurilor transportate, răniri sau pierderi de vieţi 

omeneşti, precum şi perturbaţii în circulaţie pe drumurile publice. 

Art.16. Pentru realizarea activităţilor din cadrul S.C. C.T.P. S.A. şi a serviciilor de transport în condiţii de deplină 

siguranţă în circulaţie, conducerea societăţii şi persoanele cu funcţii de conducere, precum şi personalul de coordonare, 

dirijare şi control sunt obligate să ia măsurile necesare potrivit atribuţiilor ce le revin din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, în conformitate cu legea şi reglementările în vigoare, în scopul prevenirii evenimentelor deosebite, 

determinării şi eliminării cauzelor generatoare de accidente, defecte şi avarii şi pentru instaurarea unei discipline ferme în 

munca personalului. 

     Art.17. Activitatea conducerii S.C. C.T.P. S.A. Arad, a secţiilor şi depourilor, atelierelor şi compartimentelor 

funcţionale ale societăţii, va fi indreptată cu prioritate spre realizarea unei stări tehnice corespunzătoare a utilajelor, 

instalaţiilor, clădirilor, vehiculelor şi instalaţiilor fixe din reţeaua de transport în comun pentru respectarea normelor de 

disciplină prevăzute în prezentul regulament. 

Prevenirea evenimentelor deosebite este un obiectiv principal al întregului personal al societăţii, indiferent de locul de 

muncă şi constă în cunoaşterea şi respectarea întocmai a atribuţiilor de serviciu, exigenţă faţă de abateri şi intervenţie 

hotărâtă în toate împrejurările care ar putea genera evenimente. 

     Art.18. Salariaţii, indiferent de funcţia pe care o ocupă în societate, au datoria morală şi de serviciu să nu tolereze 

indisciplina, neglijenţă, nepăsarea sau  minimalizarea riscului şi a oricărui factor care ar putea să genereze evenimente 

deosebite. 

     Art.19. În scopul prevenirii evenimentelor deosebite şi pentru realizarea activităţii de transport în condiţii de siguranţă, 

personalul de conducere al unităţii are obligaţia de a acţiona în următoarele direcţii principale: 

1. instruirea personalului care realizează activitatea de transport şi a celui care asigură siguranţa exploatării şi circulaţiei; 

2. asigurarea unei stări corespunzătoare de sănătate a salariaţilor; 

3. asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, instalaţiilor, utilajelor şi căii de rulare; 

4. organizarea activităţii operationale; 

5. organizarea activităţii de control a circulaţiei; 

6. depistarea, analiza şi prelucrarea cauzelor evenimentelor deosebite în scopul eliminării acestora; 

7. asigurarea programului de muncă şi de odihna, conform reglementărilor legale. 

 

A. Reguli  privind  instruirea  personalului 

 

         Sarcina instruirii şi pregătirii personalului revine Serviciului Resurse Umane, formatorilor cât şi conducătorilor  

locurilor  de  muncă. 

     Art.20. Serviciul  Resurse  Umane  are  următoarele  obligaţii: 

1. organizarea şi asigurarea formării profesionale a conducătorilor de vehicule prin cursuri proprii de calificare urmărind 

instruirea conducătorilor de vehicule pe toate tipurile de vehicule din dotarea  societăţii; 

2.  organizarea programelor de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt certificate 

cu recunoaștere națională. Certificatele de absolvire sunt recunoscute numai în cadrul SC CTP SA Arad; 

3. întocmirea, urmărirea şi realizarea planului anual de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor; 

4. organizarea, derularea şi urmărirea acţiunilor de integrare şi adaptare socio-profesională a noilor angajaţi; 

     Art.21. În prevenirea evenimentelor deosebite, un rol important îl are pregătirea şi instruirea personalului care concură 

la siguranţa exploatării utilajelor, instalaţiilor şi vehiculelor, în care scop conducătorii locurilor de muncă au următoarele 

sarcini şi răspunderi: 

1. discută personal cu salariaţii, sau prin intermediul impiegaţilor de mişcare, în cazul conducătorilor de vehicule, la 

ieşirea sau retragerea din circulaţie asupra problemelor profesionale sau  disciplinare, asupra modificărilor unor 

particularităţi ale traseelor de transport şi asupra dispoziţiilor care se primesc de la eşaloanele superioare. Astfel de 
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discuţii se vor efectua şi de către controlorii de circulaţie şi instructori, în timpul programului de circulaţie, la capetele 

de linie, etc. 

2. programează şi controlează participarea la activităţile de perfecţionare şi instruire profesională. 

3. organizează şi asigură efectuarea cu regularitate a instructajelor de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor. 

4. organizează acţiuni de propagandă audio-vizuală. 

 

B. Reguli  privind  asigurarea  sănătăţii  salariaţilor 

 

     Art.22. De îndeplinirea acestor sarcini răspunde Compartimentul (serviciul) intern de prevenire şi protecţie a muncii, 

mediului etc, precum şi conducătorii locurilor de muncă. 

     Art.23. La angajarea în unitate, la admiterea la cursurile de calificare pentru funcţia de conducător de vehicul şi la 

angajarea celor calificaţi de alţi agenţi economici, cât şi  menţinerea în funcţia respectivă, se face numai după obţinerea 

avizului favorabil în urma examenului psihologic de aptitudini (efectuat în laboratorul de psihologie al societăţii) şi cu 

aviz medical de medicina muncii. 

La revenirea din concediu medical cu o durată mai mare de 45 de zile, în cazul personalului de bord reluarea 

activităţii se face numai după obţinerea avizului favorabil în urma examenului psihologic de aptitudini. Pentru celelalte 

categorii de personal, obţinerea avizului favorabil în urma examenului psihologic de aptitudini poate fi solicitată de către 

medicul de medicina muncii, în cazul în care consideră a fi necesar. 

În cazul implicării angajatului într-o situaţie conflictuală ori un eveniment de circulaţie, conducerea unităţii, din 

oficiu, ori la propunerea managerului S.S.S.M. sau a conducătorului locului de muncă are dreptul să solicite acelui angajat 

obţinerea avizului favorabil în urma examenului psihologic de aptitudini.   

Complexitatea examenelor medicale la angajare este stabilită în funcţie de gradul de risc profesional rezultat din 

Fişa de expunere la riscuri profesionale a postului  în care persoana respectivă va fi angajată şi ţine cont de baremul 

medical specific conducătorilor de vehicule menţionat în legislaţia în vigoare. 

În cazurile prevăzute mai sus, obligativitatea completării fişei revine managerului Serviciului Sănătate şi Securitate în 

Muncă (S.S.S.M.) şi conducerii unităţii şi are la bază lista riscurilor profesionale aferente fiecărui post întocmită la nivelul 

S.C. C.T.P. S.A. sub îndrumarea Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie şi aprobată de Comitetul de Sănătate şi 

Securitate în Muncă. 

     Art.24. În vederea asigurării şi  cunoaşterii stării de sănătate a salariaţilor, se organizează controlul medical periodic 

pentru toţi angajaţii. 

      Programarea personalului la examenul medical periodic se face de către medicul de medicina muncii cu 

consultarea conducătorilor locurilor de muncă, numai după un timp de odihnă de minimum 8 ore  şi este obligatorie 

pentru toţi salariaţii.         

         Art.25. Pentru meseriile cu risc mare de îmbolnăvire profesională prin expunere la noxe foarte agresive, Cabinetul 

de Medicina Muncii va stabili în plus şi examene medicale de adaptare. Intervalul la care se fac aceste examene 

medicale, programarea şi urmărirea stării de sănătate a salariaţilor expuşi la astfel de noxe, se face prin grija Cabinetului 

de Medicina Muncii. 

      Transmiterea către secţii a informaţiilor privind starea de sănătate a personalului se face de către 

Compartimentul  intern de prevenire şi protecţie şi  Cabinetul de Medicina Muncii cu care unitatea are contract de prestări 

servicii  prin  fişa de aptitudini. 

      Obligaţia de a trimite personalul la examenul medical conform programării revine conducătorului  locului de 

muncă (şeful de secţie,  depou,  serviciu, etc.) 

      Secţiile  unităţii, prin şefii locurilor de muncă au obligaţia de a semnala Cabinetului de Medicina Muncii  

apariţia unor îmbolnăviri, tulburări sau incidente, în scopul investigării medicale  şi/sau psihologice a salariaţilor 

respectivi. 

        Este interzisă primirea la serviciu a unui salariat care nu face dovada că a efectuat controlul medical la data 

planificată. 

                 Conducătorii de vehicule care în urma examenului medical au fost declaraţi ”INAPT” pentru meseria respectivă 

vor fi retraşi din traseu şi trecuţi în alte meserii în funcţie de pregătirea lor profesională, a stării de sănătate şi a 

posibilităţilor societăţii, cu dreptul de a fi reexaminaţi, la cerere, în maxim 30 zile de la primirea avizului iniţial. 

Reexaminarea se efectuează de către comisiile stabilite de conducere. Avizele  date pentru examenul psihologic au 

caracter obligatoriu se vor păstra la dosarul de angajare. 

La examenul psihologic vor fi trimişi şi conducătorii de vehicule care au fost antrenaţi în evenimente repetate sau grave. 
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C. Reguli  privind  asigurarea  stării  tehnice   

  

     Art.26. Pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare şi a bunei funcţionări în exploatare, în deplină siguranţă a 

utilajelor, instalaţiilor, clădirilor şi a parcului de vehicule, precum şi a instalaţiilor fixe din reţeaua de transport în comun, 

conducerea societăţii  şi a secţiilor, precum şi întregul personal, pe linie tehnică sunt obligate să ia măsurile necesare în 

scopul respectării tehnologiilor de lucru, realizării programelor de întreţinere şi reparaţii, asigurării controlului tehnic de 

calitate şi tragerea la răspundere a salariaţilor pentru lucrări necorespunzătoare. 

     Art.27. Conducătorii şi personalul de execuţie din secţii, depouri, ateliere, răspund potrivit atribuţiilor ce le revin 

pentru: 

1. organizarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a utilajelor, instalaţiilor fixe din reţeaua de transport în comun şi 

asigurarea condiţiilor tehnico–materiale necesare pentru buna desfăşurare a acestei activităţi; 

2. îndeplinirea de către utilaje, instalaţii, clădiri şi vehicule a condiţiilor tehnice impuse de documentaţiile tehnice şi 

normele în vigoare; 

3. realizarea programelor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor, clădirilor, instalaţiilor, parcului de vehicule şi a 

instalaţiilor fixe din reţeaua de transport, conform prevederilor normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 

4. asigurarea calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii corespunzătoare normelor aprobate. 

5. respectarea tehnologiilor de reparaţii; 

6. urmărirea funcţionarii vehiculelor, utilajelor şi instalaţiilor la nivelul parametrilor tehnici şi de calitate stabiliţi; 

Art.28. Personalul de intervenţie şi depanare are obligaţia să remedieze defecţiunile survenite la instalaţiile şi 

vehiculele societăţii în procesul de transport, să remorcheze la depouri şi coloane vehiculele defecte care nu se pot 

remedia pe trasee şi să intervină în caz de accidente şi avarii pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor acestora. 

     Art.29. Personalul de intervenţie şi remediere a avariilor la utilaje, instalaţii, clădiri, sistemul energetic şi reţeaua de 

linii, are obligaţia să intervină operativ şi să repare defecţiunile apărute în procesul de exploatare şi să execute controale şi 

reparaţii preventive ale acestora în perioadele când nu au comenzi de intervenţie. 

 

D. Reguli  privind  organizarea  activităţii  operationale   

 

     Art.30.Persoanele care asigură coordonarea activităţii operationale răspund potrivit legii şi atribuţiilor de serviciu  

stabilite, pentru: 

1. dimensionarea corectă a numărului de conducători de vehicule şi repartizarea acestora pe vehicule, ture, linii, aşa încât 

să asigure realizarea integrală a programului de circulaţie al unităţii, cât şi durata normală a timpului de muncă, 

conform prevederilor Codului Muncii şi Contractului Colectiv de Muncă, pentru fiecare conducător de vehicule, 

întocmind pontajele acestora; 

2. repartizarea în perioada de acomodare a conducătorilor de vehicule nou angajaţi pe lângă conducători de vehicule cu 

experienţă şi, în limita posibilităţilor, pe linii de circulaţie considerate uşoare, în vederea urmăririi zilnice a modului 

de comportare şi de adaptare a acestora la condiţiile de trafic. Durata perioadei de acomodare este cuprinsă între 15-30 

zile, iar noii conducători de vehicule, vor fi repartizaţi singuri numai în baza confirmării scrise a ultimului conducător 

de vehicul care l-a avut în grijă, din care rezultă ca acesta prezintă siguranţă pentru a lucra fără supraveghere. Este 

interzisă repartizarea pe acelaşi vehicul a doi conducători nou şcolarizaţi. 

3. respectarea programelor de circulaţie cu privire la orele de ieşire şi de retragere de pe trasee şi luarea măsurilor 

prevăzute în instrucţiuni şi Regulamentul intern, pentru întârzieri sau retrageri nejustificate. 

4. pentru aspectul estetic al vehiculelor ieşite în circulaţie şi echiparea acestora cu table indicatoare de linie şi traseu, 

compostoare, iluminat, etc. 

5. respectarea de către conducătorii de vehicule a cerinţelor necesare pentru accesul acestora în traseu, respectiv 

existenţa documentelor. Pentru aceasta, impiegatul de mişcare care este  de serviciu va verifica dacă fiecare 

conducător de vehicul căruia îi înmânează foaia de parcurs, posedă documentele personale (B.I./C.I şi permis de 

conducere), dacă nu este obosit, bolnav sau sub influenţa alcoolului. Acesta va interzice ieşirea în traseu a unui 

conducător de vehicul care nu posedă documentele personale sau se află într-o stare fizică necorespunzătoare şi va lua 

imediat măsurile necesare pentru înlocuirea acestuia. 

6. preluarea vehiculelor la sosirea de pe trasee şi înscrierea în evidenţele specifice a eventualelor stricăciuni sau lipsuri 

din inventarul vehiculului, precum şi a documentelor de circulaţie şi a cheii de contact. 

Art.31. Conducătorii de vehicule răspund pentru: 
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1. aplicarea principiilor conducerii preventive şi respectarea cu stricteţe a regulilor tehnice de conducere şi de circulaţie, 

în scopul preîntâmpinării  şi înlăturării oricăror fapte care ar pune în pericol siguranţa circulaţiei sau ar stânjeni în 

orice mod activitatea de transport; 

2. respectarea graficelor de mers (itinerariilor), a dispoziţiilor personalului de dirijare şi control a circulaţiei;  

3. antrenarea în alte preocupări în timpul conducerii, care să le diminueze atenţia (admiterea în cabina de conducere şi 

purtarea de discuţii cu alte persoane, aprinderea ţigărilor, manevrarea aparatelor de radio sau a casetofoanelor), situaţii 

ce pot conduce la producerea evenimentelor; 

4. utilizarea raţională, îngrijirea şi păstrarea curăţeniei  în vehiculul încredinţat. Se interzice efectuarea de improvizaţii la 

instalaţia electrică a vehiculelor, precum şi montarea de circuite suplimentare, lipirea de fotografii sau alte asemenea 

materiale, precum şi pavoazarea de orice fel, cu excepţia celor aprobate de conducerea S.C. C.T.P. S.A. pentru care 

societatea încasează o taxă; 

5. existenţa şi prezentarea la cererea organelor  de control, a actelor personale de identitate şi conducere, precum şi a 

certificatului de înmatriculare, itinerariului  şi  a foii de parcurs; 

6. anunţarea imediată a dispeceratului în caz de eveniment; 

7. participarea la acţiunile de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de unitate; 

8. prezentarea la controlul medical şi/sau psihologic periodic, potrivit legii şi reglementărilor emise de conducerea S.C. 

C.T.P. S.A. 

9. efectuarea unei curse în plus atunci când nu i-a venit schimbul, cu acordul lui, numai la dispoziţia dispecerului de 

serviciu; 

10. aplanarea oricărui conflict apărut în traseu. 

 

E. Reguli  privind  organizarea  şi  efectuarea  controlului  circulaţiei  

 

     Art.32. Controlul asupra îndeplinirii sarcinilor în legătură cu siguranţa circulaţiei şi modul în care se respectă ordinea 

şi disciplina se realizează astfel: 

1. de către fiecare conducător ierarhic asupra activităţii personalului din subordinea directă în mod permanent şi 

sistematic: 

2. de către compartimentele funcţionale ale societăţii sau de către echipe special constituite asupra diferitelor activităţi; 

aceste controale au un caracter tematic şi programat; 

3. de către revizori asupra stării tehnice a vehiculelor în circulaţie sau la ieşirea acestora pe trasee. 

4. de către Serviciul Programare Dispecerizare şi Control permanent şi de către conducerile secţiilor prin sondaj sau 

programat; 

Art.33. Controlul permanent privind siguranţa circulaţiei şi respectarea graficelor de mers (itinerariilor) se execută 

prin organele de dirijare şi control ale unităţii, care răspund potrivit atribuţiilor de serviciu stabilite prin instrucţiuni 

pentru: 

1. desfăşurarea ritmică a circulaţiei conform programelor de mers (itinerariilor); 

2. respectarea de către conducătorii de vehicule a atribuţiilor de serviciu şi luarea de măsuri operative în cazul 

nerespectării  acestora, cu menţionare în  foaia  de parcurs; 

3. respectarea atribuţiilor proprii de serviciu de către personalul de la capete de linii, respectiv efectuarea controlului 

tehnic preventiv al  vehiculelor de către revizori şi efectuarea curăţeniei vehiculelor de către angajaţii  în acest scop; 

4. respectarea timpului de staţionare la capetele de linii şi a pauzei de masă conform itinerariilor; 

5. confirmarea exactă de către dispeceri  a  curselor efectuate de către conducătorii de vehicule; 

6. informarea operativă a dispeceratului central asupra desfăşurării procesului de transport, evenimentelor de circulaţie, 

cazurilor de indisciplină, precum şi a altor situaţii care prin natura lor ar periclita buna desfăşurare şi siguranţa 

traficului mijloacelor de transport în comun; 

7. deblocarea circulaţiei în cazuri de evenimente şi cercetarea primară a cauzelor acestora; 

Art.34. Constatările făcute cu ocazia controalelor se aduc în scris la cunoştinţa celor controlaţi şi conducătorilor 

direcţi ai acestora atât pe parcursul controlului, cât şi la sfârşitul acestuia, stabilindu-se măsurile care se impun pentru 

înlăturarea aspectelor necorespunzătoare, termenele şi responsabilităţile. Conducătorii ierarhici sunt obligaţi să 

urmărească aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. 

     Art.35. Persoanele care efectuează controale tematice şi permanente sunt obligate să analizeze şi modul în care 

conducerile subunităţilor controlate şi-au exercitat atribuţiile de control şi îndrumare stabilind răspunderi pentru 

eventualele abateri constatate. 
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F. Reguli  privind  analiza  şi  prelucrarea  evenimentelor  deosebite 

 

     Art.36. Analiza periodică a evenimentelor de circulaţie şi a stării disciplinare în legătură cu siguranţa circulaţiei se face 

după cum urmează:  

1. zilnic, la nivelul depourilor şi coloanelor de către şefii de secţii, coloane şi impiegaţii de mişcare pentru precizarea 

cauzelor şi urmărilor evenimentelor produse, cu scopul tragerii învăţămintelor necesare de către conducătorii de 

vehicule; 

2. săptămânal la nivelul secţiilor societăţii, cu personalul implicat în evenimente; 

3. lunar sau când este cazul în cadrul Consiliului de Administraţie; 

Art.37. Pentru analiza evenimentelor de circulaţie, şefii secţiilor vor pune la dispoziţia conducerii, datele necesare şi 

concluziile care se desprind din studierea fenomenelor care se produc. 

     Art.38. Conducerea S.C. C.T.P. S.A. va organiza acţiuni de analiză şi control la depouri, coloane, pe trasee şi la capete 

de linie. 

 

CAPITOLUL IV.  REGULI  PRIVIND  PROTECŢIA, IGIENA  ŞI  SECURITATEA  ÎN  MUNCĂ 

  

          Art.39. S.C. C.T.P. S.A., prin personalul de conducere şi compartimentul de protecţia muncii, are următoarele 

obligaţii pentru asigurarea igienei şi securităţii în muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale: 

D. stabilirea riscurilor profesionale specifice pentru fiecare loc de muncă în parte şi inventarierea acestora într-o 

listă unică la nivelul unităţii, aprobată de Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă; 

E. stabilirea şi revizuirea normelor specifice de protecţia muncii, P.S.I., securitate şi sănătate în muncă, precum 

şi afişarea acestora la fiecare loc de muncă. 

F. instruirea lunară a personalului cu consemnarea acesteia în fişa individuală de protecţia muncii; 

G. controlul modului în care salariaţii respectă normele specifice de securitate şi sănătate în muncă; 

H. stabilirea şi acordarea salariaţilor a drepturilor  referitoare la sănătate şi securitate în muncă (echipament de 

protecţie şi de lucru, antidoturi, alimentaţie de protecţie, materiale de igienă individuală, etc.), specifice 

pentru fiecare loc de muncă; 

I. asigurarea de condiţii pentru păstrarea îmbrăcămintei personale a salariaţilor şi echipamentului de lucru şi de 

protecţie (vestiare); 

J. asigurarea grupurilor sanitare în fiecare unitate şi, în măsura posibilităţii, la fiecare loc de muncă, inclusiv la 

capetele de linie; 

K. ţinerea evidenţei locurilor de muncă cu pericol iminent şi deosebit de accidentare şi luarea  măsurilor 

specifice de prevenire a accidentelor la aceste locuri de muncă; 

L. asigurarea la fiecare loc de muncă a condiţiilor pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, prin 

dotarea  acestora  cu  cutii  de  prim  ajutor,  conform  legii; 

M. luarea de masuri pentru evitarea achiziţionării sau punerea în funcţiune de echipamente tehnice noi sau 

construite  şi asimilate în unitate, fără certificat de conformitate (CS). 

N. elaborarea şi afişarea la  fiecare loc de muncă a  planurilor de evacuare în caz de incendii; 

O. analiza periodică (cel puţin o dată pe trimestru) a cazurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale, de 

nerespectare a normelor specifice privind protecţia, igiena şi securitatea în  muncă, P.S.I. şi a situaţiilor în 

care nu au fost realizate măsurile pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, stabilind termenele şi 

persoanele responsabile pentru rezolvarea lor. La analizele respective vor fi invitaţi liderii sindicali şi 

salariaţii care pot contribui la rezolvarea problemelor; 

P. respectarea reglementărilor privind timpul de muncă şi de odihnă al tuturor salariaţilor conform prevederilor 

Codului Muncii şi Contactului Colectiv de Muncă al unităţii, precum şi cele specifice pentru munca femeilor 

şi tinerilor sub 18 ani; 

Q. asigurarea efectuării de către toţi salariaţii a examenelor medicale obligatorii la angajare şi periodic, 

complexitatea acestora fiind determinată de gradul de risc profesional de la fiecare loc de muncă; 

R. asigurarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării locurilor de muncă şi anexelor sociale, periodic şi ori de 

câte ori condiţiile de igienă sau situaţiile epidemice o impun; 
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S. asigurarea iluminatului şi ventilaţiei locurilor de muncă, întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces la 

diverse instalaţii şi locuri de muncă. 

T. acordarea în perioadele cu temperaturi ridicate sau scăzute, de apă minerală carbogazoasă sau ceai, la 

locurile de muncă; 

U. asigurarea de locuri special amenajate pentru fumat; 

V. asigurarea securităţii şi protecţiei elevilor şi studenţilor, pe perioada practicii, prin efectuarea de instructaje 

cu aceştia înainte de intrarea lor în unitate; 

W. verificarea, prin comisiile de prevenire a incendiilor, o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, a 

instalaţiilor electrice, de alimentare cu apă, gaze naturale, încălzire centrală, depozite de carburanţi, precum 

şi dotările pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Comisiile vor încheia procese  verbale de constatare a 

deficienţelor şi vor propune măsuri de remediere a acestora; 

Art.40. În scopul prevenirii accidentelor de muncă, salariaţii sunt obligaţi : 

1. să-şi însuşească şi să respecte normele specifice de protecţie, igienă şi securitate în muncă, tehnica securităţii muncii, 

instrucţiunile de  stingere  şi  prevenire a incendiilor ; 

2. să utilizeze echipamentul de lucru şi de protecţie din dotare şi dispozitivele de protecţie, în conformitate cu regulile 

stabilite în acest domeniu şi în scopul pentru care a fost acordat ; 

3. să participe prompt şi organizat în caz de accident, la salvarea celor accidentaţi, stingerea incendiilor sau la alte 

actiuni de intervenţie rapidă care se impun ; 

4. să participe la instructaje lunare de protecţia muncii şi P.S.I.; 

5. să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie; 

6. să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau montarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor 

tehnice şi ale clădirilor precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

7. să aducă imediat la cunoştinţa conducătorului locului de muncă, orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care 

constituie pericol de accidentare, precum şi orice accident de muncă suferit de persoana proprie sau alt angajat; 

8. să participe prompt şi organizat în caz de accident, la salvarea salariaţilor şi a călătorilor dacă este cazul, la acordarea 

primului ajutor şi transportul operativ al accidentaţilor la spital, precum şi la stingerea incendiilor sau la alte acţiuni de 

intervenţie rapidă care se impun; 

9. să coopereze cu angajatorul pentru a-i da posibilitatea acestuia să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt 

corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitatea şi sănătatea la locul de muncă respectiv; 

10. să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi cercetare în domeniul protecţiei muncii; 

11. la terminarea programului de lucru, salariaţii vor aşeza în ordine şi în bune condiţii de păstrare lucrurile, sculele, 

materialele şi celelalte efecte după caz, predând locul de muncă la schimbul următor, în condiţii de curăţenie. De 

asemenea, vor deconecta de la surse toate aparatele, instalaţiile electrice, de gaze şi de încălzire verificând respectarea 

normelor de prevenire a incendiilor. 

 

CAPITOLUL V.  SOLUŢIONAREA  CERERILOR  ŞI  RECLAMAŢIILOR  INDIVIDUALE SAU COLECTIVE                

ALE  SALARIAŢILOR 

 

     Art.41. Salariaţii S.C. C.T.P. S.A., se pot adresa verbal sau în scris conducătorilor ierarhici superiori cu privire la unele 

măsuri în legătură cu serviciul, prin care au fost vătămate interesele lor legitime. 

Cererile sau reclamaţiile trebuie să se adreseze conducătorului nemijlocit, iar în cazul în care problema nu a fost rezolvată 

de acesta, cei în cauză se pot adresa ierarhic conducătorului imediat superior. Cererea se poate referi numai la persoana 

celui în cauză şi trebuie redactată în termeni politicoşi. Cererile grupurilor de salariaţi se pot face de către liderii sindicali 

în cazul în care personalul  este organizat în sindicate sau de o persoană împuternicită  din grupul în cauză, dacă salariaţii  

respectivi nu fac parte din sindicat, asumându-şi răspunderea, în ceea ce priveşte exactitatea şi adevărul afirmaţiilor. 

     Art.42. Cererile sau reclamaţiile scrise trebuie să cuprindă datele de identificare a petiţionarului (numele, prenumele, 

domiciliul, locul de muncă şi funcţia sau meseria). Cele anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a 

petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează. 

     Art.43. Conducătorul care a primit cererea sau reclamaţia individuală sau colectivă este obligat să o examineze şi să 

dispună măsuri corespunzătoare în cazul în care aceasta este întemeiată. 

     Art. 44. În cazul în care conţinutul cererii sau reclamaţiei nu are legătură cu activitatea  compartimentului căruia i-a 

fost adresată, aceasta va fi înaintată imediat conducătorului compartimentului care are competenţa să o soluţioneze, 

înştiinţând petiţionarul sau grupul de petiţionari despre acest lucru. 

     Art.45. Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia de a comunica petiţionarilor sau grupurilor de petiţionari, în 
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termen de 30 zile de la data înregistrării cererilor sau reclamaţiilor scrise, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă 

sau nefavorabilă. 

În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, termenul prevăzut la 

alineatul precedent se poate prelungi cu cel mult 15 zile, cu anunţarea petentului. 

     Art.46. Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă cerere sau reclamaţie de la acelaşi salariat sau grup de 

salariaţi, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

     Art.47. Conducătorii, de la nivelul de şef de secţie până la directorul general al societăţii, sunt obligaţi să organizeze 

audienţe săptamanale şi să afişeze la intrarea în unitate programul acestora. 

     Art.48. Conducătorul care a săvârşit o nedreptate sau a luat o măsură nelegală faţă de un salariat din subordinea  sa, 

pentru motivul că a reclamat sau a sesizat, va fi sever sancţionat. 

 

CAPITOLUL VI.  RELAŢIILE  DE  SERVICIU 

 

     Art.49. Relaţiile de serviciu între salariaţii unităţii sunt relaţii de ierarhie administrativă şi relaţii de subordonare 

operativă. 

                 În cadrul relaţiilor de ierarhie administrativă, fiecare salariat este subordonat direct unui singur şef ierarhic. 

Transmiterea dispoziţiilor de ierarhie administrativă se face prin conducătorii ierarhici direcţi. Conducătorii ierarhici 

superiori pot transmite dispoziţii și nemijlocit, în acest caz, cel care a primit dispoziţia, este obligat să informeze pe 

conducătorul său ierarhic direct. 

                 În cadrul relaţiilor de subordonare operativă salariaţii sunt subordonaţi pe linie de specialitate la diferite nivele 

de organizare a S.C. C.T.P. S.A. 

       Relaţiile de ierarhie administrativă şi relaţiile de subordonare operativă se stabilesc prin organigramă, 

instrucţiuni de serviciu pe categorii de personal şi prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

     Art.50. Conducătorii de la toate nivelele ierarhice sunt obligaţi să dea dispoziţii în limita competenţei lor, să pretindă 

executarea întocmai a dispoziţiilor date şi să controleze executarea acestora.  

      Dispoziţiile date, trebuie să fie conforme cu legile şi instrucţiunile de serviciu şi să nu lezeze onoarea şi 

demnitatea celor care urmează să le execute. 

      Conducătorii răspund de legalitatea, temeinicia şi oportunitatea dispoziţiilor date, precum şi de consecinţele 

acestora. Ei sunt obligaţi să se convingă că dispoziţiile date verbal au fost înţelese de cei care urmează să le execute. 

     Art.51. Salariaţii sunt obligaţi să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite. 

      Dacă persoana care primeşte dispoziţia consideră că aceasta este ilegală sau că executarea ei ar pune în pericol 

siguranţa traficului, viaţa călătorilor, lucrătorilor, precum şi buna  funcţionare a utilajelor, trebuie să raporteze de îndată 

asupra acestor consecinţe celui care a dat dispoziţia, iar dacă acesta îşi menţine dispoziţia, persoana respectivă, pe proprie 

răspundere poate să nu o execute, raportând conducătorului ierarhic imediat superior  despre  aceasta. 

     Art.52. Raportul asupra îndeplinirii dispoziţiilor trebuie să corespundă realităţii. De asemenea, toate informaţiile care 

se transmit sau se raportează trebuie să fie exacte şi date la termenele stabilite sau în timp util, atunci când se acţionează 

din proprie iniţiativă. 

 

CAPITOLUL VII.  RECOMPENSE 

 

     Art.53. Recompensele constituite mijloacele prin care sunt stimulaţi în muncă cei care îndeplinesc exemplar sarcinile 

de serviciu. 

                 Recompensele se pot acorda, după caz, celor care: 

     - depun o activitate deosebită şi dovedesc iniţiativă pentru preîntâmpinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situaţii 

care ar putea produce pagube ori  întreruperea transportului; 

     - au o contribuţie deosebită în restabilirea activităţii de transport şi în înlăturarea efectelor unor avarii sau calamităţi; 

     - depun o activitate exemplară pentru realizarea obiectivelor societăţii şi apărarea patrimoniului acesteia; 

manifestă interes deosebit în rezolvarea sarcinilor de serviciu sau participă la anumite acţiuni prin care se îmbunătăţeşte 

calitatea exploatării, nivelul tehnic şi de întreţinere a mijloacelor de transport, al utilajelor şi instalaţiilor, pregătirea 

profesională, starea disciplinară a personalului, productivitatea muncii şi eficienţa economică a lucrărilor; 

     - realizează lucrări de mare complexitate sau care într-un timp scurt necesită un volum mare de muncă şi prin care se 

rezolvă probleme de serviciu la nivel de calitate superior; 

     - aduc, prin activitatea lor, orice alte realizări importante pentru buna funcţionare a unităţii  
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                 Recompensele pot fi: 

i. morale; 

ii. premii în bani; 

iii. acordarea unui salariu superior celui avut anterior; 

iv. alte recompense  

                 Recompensele se propun de către conducătorii ierarhici şi se aprobă de catre Directorul General.  

 

CAPITOLUL VIII.  REGULI  PRIVIND  DISCIPLINA  MUNCII 

 

     Art.54. Salariaţii au obligaţia să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă şi să îndeplinească toate sarcinile de 

serviciu ce le revin potrivit Contractului Individual de Muncă, Contractului Colectiv de Muncă, instrucţiunilor de serviciu, 

Regulamentului Intern, ordinelor sau dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici ori altor norme legale. 

      Salariaţii care produc prejudicii unităţii, poartă răspunderea patrimonială, în condiţiile răspunderii civile 

contractuale cu drepturile şi obligaţiile specifice acestei forme, modalitatea principală de executare fiind reţinerile din 

salariu în baza angajamentului asumat.   

     Art.55. În acest scop se interzice salariaţilor: 

1. absenţa nemotivată de la program. Este considerată absenţă nemotivată lipsa de la serviciu fără o prealabilă învoire 

din partea şefului ierarhic. Şeful ierarhic al unui salariat poate aproba învoiri de maximum 8 ore/lună. Concediile  fără  

salariu  se  aprobă  numai  de  către directorul general.  Salariaţii  la  care  se  constată  că  în  timpul  programului  

lucrează  sub  influenţa  băuturilor  alcoolice,  vor  fi  opriţi   de  la  lucru,  consideraţi  absenţi  nemotivaţi  de  la  

serviciu  şi  sancţionaţi  potrivit  prezentului  regulament. 

2. întârzierea de la program. Pentru întârzieri, plecări nejustificate din timpul programului de lucru sau părăsirea locului 

de munca înainte de ora stabilită cu o durată cuprinsă între 10-30 minute, se va diminua pontajul cu 30 minute, iar 

pentru durate cuprinse între 30-60 minute cu 1 oră; 

3. comunicarea sau divulgarea de informaţii pe orice cale, ori copierea fără autorizaţie scrisă a conducerii societăţii, de 

acte, note, planuri, schiţe, date sau elemente privind activitatea societăţii; 

4. prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare avansată de oboseală precum 

şi ieşirea de la serviciu în stare de ebrietate, sub influenţa băuturilor alcoolice; 

5. fumatul în oricare alte locuri decât cele special amenajate;  

6. înstrăinarea de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte aparţinând unităţii (echipamente individuale de lucru sau de 

protecţie) date în folosinţă sau în păstrarea salariaţilor; 

7. valorificarea în incinta unităţii a materialelor, pieselor şi accesoriilor, etc. specifice activităţii acestora sau a oricăror 

mărfuri sau produse neautorizate de conducerea unităţii; 

8. parcarea autovehiculelor proprietate personală în incinta unităţii, în afara locurilor special amenajate; 

9. nerespectarea  obligației  de  a  opri  la  semnalul  agentului  de  pază,  atât  la  intrarea  cât  și  la  ieșirea  din  unitate,  

pe  jos  sau  cu  mașina  proprie / de  serviciu ; 

10. refuzul  de  a  permite  agentului  de  pază  inspectarea  vehiculului  propriu  sau  de  serviciu,  în  toate  

compartimentele  acestuia ; 

11. refuzul  de  a  se  supune  inspectării  bagajelor / genților  de  către  agenții de  pază,  inclusiv  percheziției  corporale 

sumare ; 

12. introducerea  sau  scoaterea  în / din  incinta  societății  de  bunuri  personale  fără  a  le  declara  la  intrare  agentului  

de  pază  pentru  a  fi  înregistrate.  Bunurile  personale  găsite  nedeclarate / neînregistrate  cu  ocazia  controalelor  

efectuate  se  vor  reține. 

13. angajarea de relaţii cu alte regii, instituţii sau societăţi comerciale, din care să rezulte obligaţii pentru S.C. C.T.P. S.A. 

altele decât cele care decurg din atribuţiile de serviciu sau împuterniciri prin delegare din partea conducerii unităţii; 

14. amplificarea oricărui început de conflict în traseu sau la locul de muncă; 

15. antrenarea conducătorilor de vehicule în alte preocupări în timpul conducerii care să le diminueze atenţia şi să 

favorizeze producerea unor evenimente de circulaţie (admiterea altor persoane în cabina de conducere şi purtarea de 

discuţii cu acestea, aprinderea ţigărilor, manevrarea aparatelor de radio, a casetofoanelor sau telefoanelor, etc.); 

16. consumul de substanţe stupefiante şi/sau de medicamente cu efect psihoactiv, înainte sau în timpul programului de 

lucru; 

17. refuzul de a pleca în cursã conform graficelor de mers (itinerariilor) sau la dispoziţia controlorilor  de  circulaţie ; 

18. staţionarea nejustificată, în afara prevederilor programului de circulaţie, la capetele de linie sau pe traseu ; 

19. părăsirea pe trasee sau la capetele de linie a  vehiculelor defecte ; 
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20. simularea de defecţiuni în vederea scoaterii din circulaţie a vehiculelor; 

21. intrarea în serviciu în ţinută vestimentară neregulementară (pentru conducătorii de vehicule, controlorii de circulaţie şi 

bilete, precum şi pentru salariaţii care intră în contact cu publicul) ; 

22. părăsirea anticipată a locului de muncă chiar fără părăsirea unităţii sau părăsirea traseelor de transport în comun fără 

aprobarea organelor de control şi dirijare a circulaţiei ; 

23. scoaterea din unitate, prin orice mijloace a uneltelor echipamentelor de protecţie sau a oricăror bunuri aparţinând 

unităţii, fără bonuri de ieşire eliberate de cei în drept ; 

24. ieşirea din incinta unităţii în timpul programului de muncă fără bilet de voie sau autorizaţie din partea organelor 

competente ; 

25. introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta  societăţii; 

26. proferarea de jigniri, injurii, acte imorale, calomnii, ori acte de violenţă faţă de orice salariat al societăţii sau faţă de 

persoanele care vin în unitate pentru rezolvarea diverselor probleme, persoane care se găsesc în mijloacele de 

transport în comun în calitate de călători sau pe arterele de circulaţie în calitate de pietoni sau conducători de 

vehicule ; 

27. întrebuinţarea în scopuri personale a bunurilor aparţinând unităţii,  

28. sustragerile de orice fel a bunurilor sau altor valori deţinute în gestiune ; 

29. împiedicarea la locul de muncă a altor salariaţi să-şi desfăşoare activitatea ;  

30. practicarea jocurilor de noroc în unitate, pe trasee sau în oricare punct de lucru administrat de societate ; 

31. săvârşirea de acte care ar putea să pună în pericol siguranţa unităţii, siguranţa circulaţiei sau a călătorilor, celorlalţi  

salariaţi ai societăţii sau a propriei lor persoane;         

32. să afişeze în unităţi, la punctele de lucru sau în vehicule, a oricăror fotografii, reclame, texte şi altele asemenea, cu 

excepţia celor pentru care există aprobarea conducerii unităţii; 

33. intrarea sau rămânerea în unitate după terminarea programului de lucru fără aprobarea conducătorului ierarhic; 

34. aducerea sau purtarea de arme de foc sau explozibililor în incinta unităţii, la punctele de lucru   sau pe trasee, cu 

excepţia personalului autorizat; 

35. introducerea în unitate a diferitelor bunuri proprietate personală în vederea reparării sau recondiţionării în atelierele 

S.C. C.T.P. S.A, ori confecţionarea unor piese sau bunuri pentru  folosinţa personală, fără a avea aprobările necesare; 

36. depozitarea, aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele destinate şi amenajate în acest scop ori fără respectarea 

selectării pe categorii (acolo unde este posibilă această selectare). 

 

CAPITOLUL IX. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 

     Art.56. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână, repartizate de regulă uniform 

timp de 5 zile, cu două zile de repaus. În cadrul S.C. C.T.P. S.A. se stabilesc timpi de muncă mai mici sau mai mari de 8 

ore în următoarele cazuri: 

- lucrul în ture continue, de 12 ore lucrate cu 24 ore libere; 

- lucrul în turnus (fracţionat, ciclograme etc); 

- lucrul în schimburi, de 8 ore pe schimb; 

- program de lucru cu timpi de muncă mai mici de 8 ore/zi, inegal/ flexibil;  

Repartizarea orelor lucrate inegal / flexibil se poate realiza astfel: 

- raportat la numărul zilelor lucrătoare din luna 

- raportat la numărul orelor lucrate zilnic 

- în funcție de necesitatea prezenței la locul de muncă.  

    Programul de lucru al unităţii este neîntrerupt, iar pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea  într-un 

singur schimb, începerea programului se face la ora 7.00, iar terminarea la ora 15.00. Activitatea  într-un singur schimb se 

poate desfăşura într-un alt interval orar decât 7:00-15:00, doar cu acordul scris al directorului general. 

     Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal se consideră muncă suplimentară. În 

acest caz, săptămâna de lucru va fi de 48 ore. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu 

excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau 

înlăturării consecinţelor acestora. 

      Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi 

peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni, să 

nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. 

     Această situaţie se va aplica numai personalului de bord (şoferi autobuz şi vatmani). 
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     Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 zile după efectuarea acesteia, 

beneficiind de un salariu corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. În  cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termen de 90 zile, munca suplimentară va fi plătită salariatului în 

luna următoare prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. 

     Plata salariului se va face proporţional cu timpul efectiv lucrat. 

a). Pentru munca suplimentară angajaţii vor beneficia de următoarele sporuri: 

- spor la salariu de 100% pentru orele suplimentare efectuate în circulaţie de către şoferii de autobuz şi vatmani. 

b). Sporul de vechime se acordă procentual la salariul realizat în regim normal de lucru. 

c). Pentru şoferii de autobuz şi vatmani, se va acorda un spor de pregătire (de trafic) care va înlocui timpul alocat 

pregătirii vehiculelor pentru intrarea în trafic şi gararea la finele programului, care nu se poate cuantifica în ore. Acest 

procent se va aplica diferenţiat la orele efectiv lucrate în circulaţie, astfel: 

- pentru circulaţie normală sporul este de 12 % 

- pentru ciclogramă                                    24 % 

Acest spor nu se acordă personalului de bord care nu realizează prin program, timpul normal de lucru. 

d). Salariaţii care realizează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, pe zi de muncă, beneficiază de un spor la salariu orar de 

25% din salariul de  orar de bază pentru fiecare oră de noapte prestată. Se consideră muncă de noapte munca prestată între 

orele 22:00-06:00. Pe perioada de iarnă (1 noiembrie-31 martie), pentru personalul de bord intervalul de noapte este 

considerat între orele 19:00-06:00. 

e). Pentru munca în zilele de sâmbătă şi duminică se va acorda un spor la salariul de bază de 25% aplicat orelor efectuate 

în aceste zile. 

      Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. 

      Datorită specificului unităţii noastre, acordarea repausului în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia 

desfăşurarea normală a activităţii, în acest caz repausul săptămânal se va acorda în alte două zile consecutive din 

săptămână, în aşa fel încât să se asigure norma lunară de ore. 

f). Pentru munca în zilele de sărbători legale se va acorda un spor la salariul de bază de 100% aplicat orelor efectuate în 

aceste zile. 

     Art.57. La începutul şi sfârşitul programului de lucru, salariatul este obligat să-şi înregistreze prezenţa (prin fişa de 

pontaj, condica de prezenţă sau foaia de parcurs). Pentru salariaţii la care prezenţa se face prin semnarea condicii, aceasta 

le va fi pusă la dispoziţie din timp, înainte de începerea programului. 

Prezenţa salariaţilor la locul de muncă la ora începerii programului va fi controlată de şeful direct, şefii ierarhici 

sau Serviciul Resurse Umane. 

Evidenţa prezenţei salariaţilor, precum şi a timpului de lucru pe fiecare loc de muncă se face de către şeful direct 

pe imprimate tipizate numite „foi colective de prezenţă„.  

Personalul de bord va fi salarizat în baza fişei vatmanului/şoferului iar celelealte categorii de personal în baza foii 

colective de prezenţă. 

În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi 

compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. 

     Art.58. În compartimentele de muncă în care se lucrează pe schimburi, trecerea salariaţilor de la un schimb la altul se 

face, dacă este posibil, săptămânal. 

Repartizarea personalului pe schimburi de lucru va fi anunţată cu cel puţin două zile înainte, prin afişare sau alt mod, de 

către conducătorul formaţiei de lucru respective, sau de către persoane desemnate de acesta. 

     Art.59. Se interzice circulaţia salariaţilor în unitate sau între secţiile societăţii în alte scopuri decât cele strict necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

     Art.60. Concediul de odihnă, în funcţie de vechimea în muncă, se acordă anual, proporţional cu activitatea prestată 

într-un an calendaristic şi cu timpul efectiv lucrat în program normal de lucru, conform Codului Muncii.  

În calculul activităţii prestate, luată în considerare pentru stabilirea duratei concediului de odihnă, se vor cuprinde 

atât zilele de incapacitate temporară de muncă (concedii medicale, concediu de maternitate) cât şi cele alocate formării 

profesionale. Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă va putea efectua verificări, la domiciliu, ale persoanelor aflate 

în concediu medical, urmând ca, în cazul în care se constată că aceste persoane nu se află în repaus la domiciliu şi/sau 

desfăşoară activităţi incompatibile cu starea de incapacitate temporară de muncă, să propună diminuarea zilelor lucrate 

într-un an calendaristic cu zilele concediului medical în care s-a constatat una dintre situaţiile de mai sus. Acest lucru va 

duce la recalcularea şi diminuarea corespunzătoare a zilelor de concediu de odihnă la care are dreptul salariatul.  

Celelalte perioade de suspendare a contractului individual de muncă, respectiv învoiri, absenţe nemotivate, 

concediu fără salariu, vor duce la diminuarea corespunzătoare a zilelor considerate ca lucrate într-un an calendaristic şi la 
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recalcularea zilelor de concediu de odihnă la care are dreptul salariatul pe anul respectiv.   

În cazul în care situaţiile prevăzute la alin.(3) intervin după efectuarea integrală a concediului de odihnă, se va 

proceda la calcularea contravalorii părţii cu care se diminuează concediul de odihnă, urmând ca aceasta să se restituie, 

integral sau în rate, în funcţie de valoare, în primul trimestru al anului următor sau, după caz, integral la plecarea din 

unitate a salariatului. 

Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit.  

Concediul de odihnă se efectuează obligatoriu în fiecare an. Acolo unde acest lucru nu a fost posibil, efectuarea 

concediului de odihnă este permis a se efectua în anul următor. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat 

este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. 

Concediul de odihnă se poate acorda fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului. Una 

din tranşe trebuie să fie de cel puţin 10 zile de  concediu neîntrerupt. 

Programarea concediilor de odihnă se face de către fiecare formaţie până la data de 31 decembrie a anului curent 

pentru anul următor şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor pe bază de semnătură. La stabilirea programării concediilor de 

odihnă se va ţine seama de buna funcţionare a unităţii şi de interesele salariaţilor. 

Programarea se face eşalonat pe fiecare lună proporţional cu numărul salariaţilor şi în funcţie de volumul  

sarcinilor de serviciu astfel încât activitatea societăţii să nu fie perturbată.  

Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o îndemnizaţie ce reprezintă media zilnică a veniturilor din 

ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Îndemnizaţia 

de concediu încasată necuvenit pentru perioadele de suspendare se va restitui integral sau în tranşe începând cu luna 

ianuarie a anului următor.  

Îndemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază şi sporurile cu caracter permanent, luate 

împreună, corespunzător numărului de zile de concediu. 

 Îndemnizaţia de concediu se plăteşte înainte de plecarea în concediu, la cererea salariatului. 

     Art.61. Concediile medicale, indiferent de unitatea medicală care le acordă, se înregistrează şi se evidenţiază la  S.C. 

C.T.P.  S.A. Concediile medicale se plătesc numai în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege şi dacă au fost anunţate în 

termen de 24 ore de la absentarea de la serviciu şi au fost depuse până la datele de 15, respectiv 30 ale lunii. 

 

CAPITOLUL X.  ABATERILE  DISCIPLINARE  ŞI  SANCŢIUNILE  APLICABILE 

 

     Art.62. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu 

vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, instrucţiunile de lucru, sarcinile de serviciu, 

Regulamentul Intern, Contractul Individual de Muncă, Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, ordinele sau dispoziţiile 

legale ale conducătorilor ierarhici; 

     Art.63. Angajatorul 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.  

     Referatele de sesizare care stau la baza răspunderii disciplinare vor fi întocmite și înregistrate la registratura 

societății, în maxim 3 zile lucrătoare de la data suspiciunii abaterii săvârșite de salariații CTP SA Arad, faptă ce ar putea 

constitui o abatere de la normele de disciplină în muncă. 

     Art.64. Sancţiunile disciplinare aplicabile salariaţilor la săvârşirea unei abateri disciplinare sunt următoarele: 

a) avertismentul scris; (AV) 

b) retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei pentru care s-a dispus retrogradarea, pentru 

maxim 60 zile; (RF) 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%; (RS) 

d) reducerea salariului de bază şi, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5-10%; (RIC) 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. (C) 

     Art.65. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de 

salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a). împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b). gradul de vinovăţie al salariatului; 

c). consecinţele abaterii disciplinare; 

d). comportarea generală în serviciu a angajatului; 

e). eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

     Art.66. Cu excepţia avertismentului scris, nici o sancţiune disciplinară nu va putea fi dispusă înainte de efectuarea unei 

cercetări disciplinare prealabile. 
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În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana 

împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocarea 

angajatului are scopul de a permite acestuia să prezinte comisiei de cercetare, în scris, punctul său de vedere cu privire la 

evenimentul cercetat, de a formula şi susţine toate apărările în favoarea sa şi de a oferi comisiei de cercetare toate probele 

şi motivaţiile pe care le consideră necesare. 

Refuzul angajatului de a primi convocatorul şi/sau de a confirma prin semnătură primirea convocatorului nu va constitui 

un impediment în efectuarea cercetării disciplinare. În acest caz, comisia va consemna refuzul primirii convocatorului şi 

va indica cel puţin un martor al acestui refuz, convocatorul urmând a fi expediat poştal, cu aviz de primire. 

În cazul în care angajatul este în concediu medical sau absentează nemotivat, procedura de convocare a acestuia se va face 

după revenirea la serviciu. 

În cazul în care salariatul convocat invocă motive obiective, la solicitarea scrisă a acestuia data convocării poate fi 

amânată de comun acord, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice, comisia de cercetare disciplinară consemnând în scris 

despre aceasta.      

Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile enumerate mai sus dă dreptul angajatorului să 

finalizeze cercetarea disciplinară şi să dispună sancţionarea doar în baza declaraţiilor altor persoane ce au cunoştinţă 

despre evenimentul cercetat şi oricăror alte probe şi înscrisuri privind evenimentul dedus cercetării disciplinare prealabile. 

În momentul prezentării angajatului în faţa comisiei de cercetare disciplinară acesta va primi din partea comisiei 

de cercetare un set de întrebări pe care comisia le consideră relevante în soluţionarea cercetării şi stabilirea 

vinovăţiei/nevinovăţiei. Angajatul va consemna olograf răspunsurile la întrebări, punctul său de vedere cu privire la 

întrebările adresate şi circumstanţele producerii evenimentului cercetat, fără a fi permisă influenţarea acestuia în 

formularea notei explicative de către nici o altă persoană, nici chiar de către persoana care îl asistă. Funcţie de declaraţia 

angajatului, comisia de cercetare poate formula întrebări suplimentare pe loc, sau ulterior, în acest din urmă caz urmând a 

se repeta procedura de convocare. 

În cazul în care angajatul se află în imposibilitatea (medicală sau analfabetism) de a consemna olograf punctul său 

de vedere cu privire la întrebările adresate şi evenimentul cercetat, declaraţia acestuia va fi tehnoredactată pe loc de către 

membrii comisiei, la dictarea angajatului cercetat şi strict cu cuvintele acestuia, urmând ca angajatul să semneze 

declaraţia. În cazul în care angajatul cercetat nu poate semna declaraţia sau refuză să semneze, se va consemna acest 

aspect sub semnătura a cel puţin unui martor, altul decât membrii comisiei de cercetare disciplinară. 

La prezentarea angajatului în faţa comisiei de cercetare disciplinară acesta are dreptul să fie asistat,  la cererea sa, 

de către un reprezentant al sindicatului din care face parte sau de către un avocat. În acest caz, angajatul va depune în scris 

comisiei de cercetare o declaraţie în care va consemna expres voinţa sa de a fi asistat precum şi identitatea şi calitatea 

persoanei care îl asistă.  

În cazul în care este asistat de către un reprezentant al sindicatului din care face parte, reprezentantul sindicatului 

are obligaţia de a face dovada reprezentării legale a acelui sindicat. 

În cazul în care este asistat de către un avocat, angajatul va face dovada existenţei unui act de reprezentare 

încheiat între angajat şi avocat. 

În cazul în care persoana ce îl asistă pe angajat intervine în libera exprimare a punctului său de vedere cu privire la 

întrebările adresate şi evenimentul cercetat, aceasta este de natură a împiedica soluţionarea corectă a cercetării şi stabilirea 

vinovăţiei/nevinovăţiei, caz în care comisia poate refuza prezenţa acestei persoane în încăperea în care se desfăşoară 

procedura de cercetare disciplinară, lucru ce va fi consemnat. 

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze în scris şi să susţină toate apărările în 

favoarea sa şi să ofere persoanelor împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră 

necesare, comisia de cercetare fiind obligată să consemneze în scris aceste probe şi/sau motivaţii, urmând a se pronunţa cu 

privire la admisibilitatea şi temeinicia acestora. 

     Art.67. Aplicarea sancţiunii disciplinare se face în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

înregistrării raportului final al cercetării disciplinare prealabile la registratura societăţii, dar nu mai târziu de 6 luni de la 

săvârşirea faptei. 

Decizia de sancţionare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: 

1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

2. precizarea prevederilor din Regulamentul Intern, Fişa Postului sau C.C.M.U. care au fost încălcate de salariat; 

3. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau 

motivele pentru care nu a fost obţinut punctul de vedere al salariatului (în cazul neprezentării salariatului la 

convocarea angajatorului); 
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4. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

5. termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

6. instanţa  competentă  la  care  sancţiunea  poate  fi  contestată. 

     Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de 

la data comunicării. 

     Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire ori, în caz de refuz al primirii, prin 

scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

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

zile  calendaristice  de  la  data  comunicării. 

     Salariaţilor nu li poate aplica pentru o faptă care constituie abatere disciplinară, decât o singură sancţiune 

disciplinară, chiar dacă în cazul respectiv au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu. Este interzisă aplicarea de 

sancţiuni colective întregului personal al unităţii sau compartimentului.   

     Art.68. Salariatii SC C.T.P. SA beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. 

     Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte săvârşite de către angajaţii S.C. Compania de Transport 

Public S.A. : 

 

Nr. 

crt. 
Faptele ce constituie abateri disciplinare 

1.  Încălcarea regulilor privind accesul în unitate. 

2.  
Întârzierea la program sau părăsirea serviciului înainte de terminarea programului sau înainte de sosirea 

personalului din schimbul următor. 

3.  Părăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic, chiar dacă salariatul nu părăseşte unitatea. 

4.  

Executarea  din  proprie  iniţiativă  de  alte  sarcini  decât  cele  specifice  postului şi calificării, acţiuni 

care au condus sau puteau conduce la prejudicierea materială sau la crearea unei imagini defavorabile 

unităţii, la accidente de muncă sau evenimente de circulaţie. 

5.  

Îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor de serviciu, care au condus sau puteau conduce la prejudicierea 

materială sau la crearea unei imagini defavorabile unităţii, la accidente de muncă sau evenimente de 

circulaţie. 

6.  
Sustragerea sub orice formă de bunuri sau valori aparţinând societăţii, salariaţilor societăţii ori aflate în 

incintă cu orice titlu, cât şi complicitatea, favorizarea ori tentativa de sustragere a acestora. 

7.  

Mutarea sau transportul de la locul de muncă fără acordul şefului ierarhic a sculelor de lucru, 

dispozitivelor, materiilor prime, pieselor de schimb ori a altor bunuri, precum şi complicitatea ori 

favorizarea.  

8.  
Ascunderea (indiferent de scop) a sculelor de lucru, dispozitivelor, materiilor prime, pieselor de schimb 

ori a altor bunuri, precum şi complicitatea ori favorizarea. 

9.  
Depozitarea ori acceptarea depozitării în dulapul de efecte personale a oricăror scule de lucru, 

dispozitive, materii prime, piese de schimb ori a altor bunuri. 

10.  
Nerespectarea  obligației  de  a  opri  la  semnalul  agentului  de  pază,  atât  la  intrarea  cât  și  la  

ieșirea  din  unitate,  pe  jos  sau  cu  mașina  proprie / de  serviciu ; 

11.  
Refuzul  de  a  permite  agentului  de  pază  inspectarea  vehiculului  propriu  sau  de  serviciu,  în  toate  

compartimentele  acestuia. 

12.  
Refuzul  de  a  se  supune  inspectării  bagajelor / genților  de  către  agenții de  pază,  inclusiv  

percheziției  corporale sumare. 

13.  

Introducerea  sau  scoaterea  în / din  incinta  societății  de  bunuri  personale  fără  a  le  declara  la  

intrare  agentului  de  pază  pentru  a  fi  înregistrate.  Bunurile  personale  găsite  nedeclarate / 

neînregistrate  cu  ocazia  controalelor  efectuate  se  vor  reține. 

14.  
Introducerea  sau  consumul  de  băuturi  alcoolice  sau  substanţe  stupefiante  în  unitate, precum şi 

prezentarea la serviciu sub influenţa acestora. 

15.  
Consumul băuturilor alcoolice sau substanţelor stupefiante ori psihotrope în unitate, în punctele de 

lucru, pe trasee sau tronsoane. 

16.  
Admiterea la serviciu de către şefii ierarhici a persoanelor care sunt sub influenţa băuturilor alcoolice 

sau substanţelor stupefiante ori psihotrope sau ,se prezintă într-o stare evidentă de oboseală sau boala. 

17.  Încălcarea regulilor şi disciplinei în exploatarea şi dirijarea mijloacelor de transport precum şi 
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producerea de evenimente care au pus sau ar fi putut pune în pericol siguranţa circulaţiei. 

18.  
Conducerea, manevrarea sau pilotarea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice sau 

substanţelor stupefiante ori psihotrope. 

19.  
Refuzul angajatului de a se supune deîndată testării cu dispozitive alcooltest sau de masurare a 

temperaturii corporale, la solicitarea celor împuterniciţi. 

20.  
Refuzul angajatului de a se prezenta deîndată la recoltare de probe biologice în vederea stabilirii 

alcoolemiei, la solicitarea celor împuterniciţi. 

21.  
Refuzul angajatului de a se prezenta deîndată la recoltare de probe biologice în vederea stabilirii 

consumului de substanţe stupefiante ori psihotrope, la solicitarea celor împuterniciţi. 

22.  
Necomunicarea deîndată de către personalul de bord către angajator, în scris, dacă a intervenit 

expirarea, suspendarea sau anularea dreptului de a conduce vehicule. 

23.  
Conducerea sau manevrarea autovehiculelor sau tramvaielor pe drumurile publice, fără a poseda permis 

de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei, retras, anulat sau suspendat. 

24.  

Conducerea sau manevrarea tramvaielor în incinta societăţii ori puncte de lucru fără a avea calificarea 

profesională corespunzătoare şi instruirea. (Prin calificare profesională corespunzătoare se înţelege 

absolvirea unui program de formare şi calificare profesională cu certificat de absolvire emis de 

angajator sau permis de conducere corespunzător categoriei chiar dacă nu are dreptul de a circula pe 

drumurile publice şi instruirea din punct de vedere al SSM) 

25.  
Neefectuarea de către personalul de bord a tuturor diligenţelor şi demersurilor legale în vederea 

redobândirii în termen legal a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. 

26.  
Neanunţarea imediată a angajatorului (Serviciul Resurse Umane) despre redobândirea dreptului de a 

conduce vehicule. 

27.  
Refuzul angajatului de a-şi relua activitatea de circulaţie după redobândirea dreptului de a conduce 

vehicule, la solicitarea angajatorului. 

28.  

Nerespectarea obligaţiei personalului de a se prezenta individual la Serviciul Resurse Umane în 

vederea clarificării unor aspecte legate de contractul individual de muncă, respectiv a personalului de 

bord în vederea exprimării în scris a opţiunii de a efectua sau nu ore suplimentare, deîndată ce au fost 

convocaţi sau atunci când intervine schimbarea opţiunii (conf. art.120, alin.(2) din Legea nr.53/2003 

republicată şi actualizată). 

29.  
Efectuarea de către angajaţii cu drept de control a semnelor de oprire a vehiculelor aparţinând societăţii 

în vederea efectuării controlului, în afara stațiilor fără a purta vestă reflectorizantă. 

30.  Refuzul de a prezenta deindata obiectele de inventar puse la dispozitie de catre angajator. 

31.  Refuzul de a semna listele de inventar aferente fiecarui salariat. 

32.  Raportarea de controale fictive sau neexecutarea controalelor dispuse de şefii ierarhici. 

33.  
Nerespectarea de către angajaţii cu drept de control a programului de control, fără acordul şefului 

ierarhic sau efectuarea controlului pe alte curse/trasee decât cele programate. 

34.  
Neoprirea la semnalul angajaţilor sau a altor organe cu drept de control ori a echipajelor de 

supracontrol, semnalizate sau echipate corespunzător (vestă reflectorizantă ). 

35.  
Refuzul prezentării actelor de bord la solicitarea angajaţilor cu drept de control, echipajelor de 

supracontrol ori a altor organe cu drept de control. 

36.  
Refuzul prezentării, pe loc, a foii de parcurs și a cotoarelor de bilete aflate în gestiunea conducătorului 

auto inscripționate corespunzător , la solicitarea angajaților cu drept de control. 

37.  
Obstrucţionarea desfăşurării activităţii angajaţilor cu drept de control, echipajelor de supracontrol ori a 

altor organe cu drept de control. 

38.  

Efectuarea unei curse fără ca vatmanul/conducătorul auto să aibă asupra sa actele personale de 

identitate şi conducere, legitimaţia de serviciu vizată la zi, precum şi certificatul de înmatriculare, 

itinerariul, foaia de parcurs, licenţa de traseu, caietul de sarcini ori lista de pasageri. 

39.  

Neprezentarea de către personalul de bord, la cererea organelor de control, a actelor personale de 

identitate şi conducere, precum şi a certificatului de înmatriculare a vehiculului, itinerariului, a foii de 

parcurs, a licenţei de traseu, caietului de sarcini ori a listei de pasageri. 

40.  
Confirmarea efectuării de către personalul tehnic a unor verificări sau reparaţii, dacă acestea nu au fost 

efectuate ori defecţiunea nu a fost remediată. 

41.  Neverificarea de către personalul de bord la ieşirea în cursă a sistemelor ce concură la siguranţa 
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circulaţiei (frânare, tracţiune, direcţie, semnalizare, închiderea uşilor). 

42.  

Neanunţarea de îndată a dispeceratului ori şefului de coloană cu privire la defecţiuni constatate la 

vehicul, defecţiuni ce ar putea pune în pericol viaţa călătorilor sau siguranţa circulaţiei, indiferent de 

momentul constatării. 

43.  

Punerea în circulaţie şi circulaţia cu vehicule care au defecţiuni ce pot pune în pericol siguranţa 

circulaţiei şi a vehiculului respectiv sau lipsa accesoriilor obligatorii (oglinzi retrovizoare şi laterale, 

marcaje reflectorizante, instinctor, trusă medicală, triunghiuri). 

44.  
Nerespectarea de către conducătorii auto, acolo unde este cazul, a timpilor de odihnă ori neînregistrarea 

parametrilor pe aparatul tahograf, conform normelor legale în vigoare. 

45.  
Neanunţarea imediată a dispeceratului în cazul oricărui eveniment de circulaţie, indiferent de gravitatea 

acestuia. 

46.  

Nerespectarea de către conducătorii de vehicule a regulilor de circulaţie rutieră. 

Constituie o agravantă în aprecierea sancţiunii nerespectarea următoarelor reguli: 

- trecerea pe culoarea roşie a semafoarelor şi/sau nerespectarea regulilor de prioritate; 

- depăşirea vitezei maxime admise; 

- nerespectarea regulilor de circulaţie privind trecerea peste pasajele de cale  ferată; 

- conducerea sau manevrarea vehiculului, sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor stupefiante 

ori psihotrope;  

- părăsirea locului accidentului sau neanunţarea imediată a producerii acestuia; 

- alte abateri de la legea circulaţiei constatate de organele abilitate. 

47.  Producerea cu vinovăţie de evenimente de circulaţie (accidente, tamponări, deraieri, avarii pe reţea). 

48.  
Nerespectarea procedurii de lucru privind manevrarea tramvaielor în incinta societăţii şi punctele de 

lucru.  

49.  
Producerea cu vinovăţie de evenimente ca urmare a manevrării tramvaielor în incinta societăţii şi 

punctele de lucru (accidente, tamponări, deraieri, avarii pe reţea). 

50.  

Nerespectarea de către conducătorii mijloacelor de transport în comun, precum şi personalul de 

întreţinere şi reparaţii a obligaţiei de a lucra, în funcţie de necesităţile unităţii, pe toate tipurile de 

vehicule, pe orice linie de transport şi în oricare subunitate a  societăţii, conform calificării. 

51.  

Nerespectarea programului de lucru, a traseelor, a punctelor de lucru, a tronsoanelor repartizate, ordinii 

stabilite prin itinerarii sau de către dispecerate, cât şi pierderea în mod deliberat de curse, fără 

justificare. 

52.  Nerespectarea normelor tehnice de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi, precum şi a normelor P.S.I. 

53.  Alimentarea autovehiculelor cu o altă cantitate de carburant decât cea aprobată pe foaia de parcurs. 

54.  
Alimentarea sau depozitarea de carburant în alte recipiente decât rezervorul autovehiculului ori 

scoaterea combustibilului din rezervor. 

55.  

Producerea nejustificată de supraconsum de carburant, depăşirea consumului normat calculat conform 

Ordinului nr.14/1982 al Ministerului Transporturilor şi/sau nerespectarea normelor de conducere 

ecologică/economică, prin: 

- deplasarea cu viteză şi accelerări bruşte; 

- neanticiparea situaţiilor din trafic, astfel încât să se evite frânările bruşte şi accelerările agresive; 

- neschimbarea succesivă a treptelor de viteză, astfel încât să se ajungă cât mai curând în treapta de 

viteză optimă, pentru viteza de deplasare pe acel sector de drum; 

- folosirea unei trepte de viteză superioară, la o turaţie medie sau medie-inferioară; 

- schimbarea treptelor de viteză la turaţii mici; 

- punerea în mişcare a autovehiculului atunci când motorul nu atinge temperatura de funcţionare; 

- pornirea nejustificată a aerului condiţionat sau încălzirii în salon; 

- neverificarea, la rece, a presiunii în anvelope; 

- nemenţinerea unei viteze de deplasare constante; 

- plecarea de pe loc cu motorul supraturat; 

- obturarea intenţionată a instalaţiei de admisie a aerului în motor. 

56.  Alimentarea cu carburant a autovehiculului peste capacitatea rezervorului. 

57.  
Transmiterea de către operatoarele a caror atributii este intocmirea foilor de activitate zilnica a unor 

date incorecte privind calculul alimentărilor cu combustibil a autovehiculelor sau necorelarea 
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cantităţilor de combustibil alimentate cu numărul de kilometri efectuaţi de la ultima alimentare şi 

capacitatea rezervorului. 

58.  
Aprobarea alimentării autovehiculului peste capacitatea rezervorului sau atunci  când aceasta nu se 

justifică prin numărul de kilometri efectuaţi anterior, de la ultima alimentare. 

59.  
Nerespectarea dispoziţiilor şefilor ierarhici pentru înlăturarea urmărilor accidentelor, avariilor, 

incendiilor, în scopul restabilirii operative a activităţii de transport. 

60.  

Admiterea  la  postul  de  conducere  a  mijloacelor  de  transport  a  oricărei  persoane,  inclusiv  a  

celor  aflaţi  în  perioada  de  adaptare,  dacă  nu  sunt  trecuţi  în  foaia  de  parcurs sau nu deţin 

documentele legale necesare. 

61.  
Purtarea de discuţii a personalului de bord cu călătorii, fumatul, folosirea unor echipamente audio la 

intensitate  sonoră care să deranjeze călătorii. 

62.  Utilizarea nejustificată şi abuzivă a mijloacelor de avertizare sonoră din dotarea vehiculelor. 

63.  

Încredinţarea cu buna ştiinţă a conducerii vehiculelor altei persoane, cât şi substituirea de persoane, 

respectiv conducerea vehiculului de către alt conducător decât cel înscris pe foaia de parcurs, chiar dacă 

este autorizat prin certificare (permis de conducere). 

64.  

Folosirea incorectă a instalaţiilor şi sistemelor de pe autovehicule, efectuarea unor modificări ale 

acestora, precum şi montarea unor instalaţii sau accesorii adiţionale care contravin reglementărilor în 

vigoare ori fără acordul scris al conducerii societăţii.  

65.  
Simularea de defecţiuni tehnice de către conducătorul de vehicule, ori producerea intenţionată a unor 

defecţiuni, indiferent de scop ori consecinţe. 

66.  

Nerespectarea în timpul serviciului a regimului de lucru stabilit, încălcarea disciplinei tehnologice de 

întreţinere şi reparaţii a utilajelor, maşinilor, autovehiculelor, instalaţiilor, pieselor şi subansamblelor.

   

67.  Efectuarea în timpul programului a oricăror lucrări care nu au legătură cu serviciul.                                             

68.  
Nerespectarea ordinii, curăţeniei şi neluarea măsurilor necesare pentru folosirea şi întreţinerea 

corespunzătoare a bunurilor unităţii, inclusiv a mijloacelor de transport. 

69.  

Nerespectarea de către conducătorii de vehicule şi personalul de salubrizare a obligaţiei de a preda la 

dispecerat, la capăt de linie sau la terminarea programului de lucru, toate obiectele găsite în vehicule. În 

orice caz, predarea se va face numai pe bază de proces verbal  ce va cuprinde inventarierea şi descrierea 

bunurilor găsite.  

70.  

Nepredarea de către controlorii de bilete sau de către personalul cu atribuţii de control, în termen de o zi 

lucrătoare, către Serviciul P.D.C. a actelor ori a abonamentelor găsite, a legitimaţiilor de călătorie 

reţinute sau abandonate în mijloacele de transport sau în incintă. 

71.  

   Necompletarea  sau  completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi comunicarea de date şi 

informaţii false (km efectuaţi, ore, curse fictive, confirmate prin ştampilă de către dispecer, pontaj fictiv, 

legitimaţii de călătorie). 

72.  Neparticiparea la instructaje de protecţia muncii şi P.S.I., şi la activităţi de pregătire profesională.  

73.  
Neprezentarea la controalele medicale şi psihologice periodice ori solicitate de angajator, conform 

planificării. 

74.  
Neinformarea şefilor ierarhici asupra observării unor deficienţe de natură să stânjenească sau să 

pericliteze activitatea normala de transport. 

75.  
Neanunţarea la timp a acordării concediului medical, a donării de sânge sau a oricărei lipse de la 

serviciu (în termen de maxim 48 ore). 

76.  Lipsa nemotivată de la serviciu. 

77.  Lipsa nemotivată de la serviciu 3 zile consecutive sau 5 zile într-o lună calendaristică. 

78.  
Staţionarea nejustificată a conducătorilor de vehicule la capete de linie sau trasee, precum şi părăsirea 

traseului sau a vehiculului. 

79.  
Acceptarea de către controlorul de trafic a staţionării nejustificate a vehiculelor, la capătul de linie, fără 

să intervină şi sa raporteze abaterea disciplinară.  

80.  Neîndeplinirea cu vinovăţie a sarcinilor de serviciu. 

81.  
Nerespectarea instrucţiunilor privind dirijarea, dispecerizarea şi depanarea  vehiculelor  de  transport în 

comun. 

82.  Gestionarea defectuoasă a bunurilor şi valorilor . 
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83.     Nedecontarea zilnică a încasărilor din vânzarea legitimaţiilor de călătorie. 

84.  Nepredarea, la plecarea în concediu, a gestiunii aflate asupra angajatului. 

85.  

 Admiterea în circulaţie de către personalul de dispecerizare sau de către revizori a vehiculelor în stare 

tehnică necorespunzătoare, nespălate, necurăţate şi fără plăci indicatoare, fără itinerar, foaie de parcurs 

sau accesoriile prevăzute (oglinzi retrovizoare şi laterale, marcaje reflectorizante, instinctor, trusă 

medicală, triunghiuri).   

86.   Refuzul nejustificat de a pleca în cursă sau de a executa  sarcinile date de şefii ierarhici. 

87.     Nerespectarea normelor de protecţia muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor. 

88.  

Prezentarea la serviciu ori purtarea în timpul orelor de serviciu a unei ţinute vestimentare neadecvate 

(maieu, tricou, pantaloni scurţi, încălţăminte de plajă ori articole vestimentare ce au inscripţionate 

reprezentări grafice sau mesaje antinaţionale, antisemite, injurioase, defăimătoare, discriminatoare, de 

natură sexuală ori ce pot aduce atingere imaginii societăţii). 

89.  
Prezentarea la serviciu ori purtarea în timpul orelor de serviciu a unei ţinute vestimentare ce nu respectă 

cerinţele negociate prin CCMU. 

90.  
Nepurtarea uniformei de către personalul de bord şi alte categorii de personal ce au această obligaţie, 

dacă societatea a asigurat dotarea angajatului cu uniformă. 

91.  
Nepurtarea  echipamentului  de  lucru  specific  postului sau locului de muncă, ori utilizarea 

echipamentului în mod necorespunzător. 

92.     Nepredarea la termenele stabilite a lucrărilor. 

93.  
 Executarea necorespunzătoare a lucrărilor în  conformitate cu  instrucţiunile sau reglementările în 

vigoare. 

94.  

   Pierderea,  distrugerea  sau  nepredarea  la  timp  a  documentelor  conform  instrucţiunilor de serviciu. 

În plus angajatul va suporta contravaloarea cheltuielilor  pentru obţinerea unor noi documente (certificat 

de  înmatriculare, talon, evidenţe ITP, foi de  parcurs, etc).                            

95.  
   Admiterea  nejustificată  în mijloacele  de  transport  a  persoanelor  ce  nu  sunt  înscrise  în    

   lista  de  pasageri (în  cazul  curselor  în  convenție). 

96.     Parcarea vehiculelor în alte locuri decât cele stabilite. 

97.  
   Neoprirea în staţiile de pe traseu în timpul programului de circulaţie, inclusiv în cele de pe traseele de 

acces şi retragerea din/în unitatea de exploatare, dacă retragerea se face pe traseul liniei. 

98.    Părăsirea pe trasee sau la capete de linie a vehiculelor, chiar dacă sunt defecte. 

99.  
Nerspectarea instrucţiunilor de lucru  privind exploatarea instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, 

dispozitivelor, aparatelor, operaţiuni. 

100.  
Punerea în funcţie ori exploatarea instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, dispozitivelor, aparatelor, fără 

instrucţiuni de lucru. 

101.     Practicarea jocurilor de noroc în unitate sau la punctele  de lucru. 

102.  
  Permiterea accesului în autobuz a călătorilor ce nu deţin asupra lor legitimaţie de călătorie valabilă şi 

transportarea acestora. 

103.  
   Încasarea contravalorii biletelor şi abonamentelor de călătorie sau a biletelor de suprataxă, fără 

eliberarea imediată a acestora. 

104.  
Punerea în circulaţie a bonurilor nefiscale emise în mod automat la pornirea/resetarea/repor-nirea casei 

de marcat. 

105.  Emiterea şi vânzarea de bonuri fiscale cu valoare zero. 

106.  

Încasarea oricărei sume de bani pentru călătorie în afară de tarifele aprobate de autoritatea locală 

competentă sau chiar la o valoare inferioară faţă de cea reglementată, direct de către  conducătorul 

autovehiculului sau prin intermediul altor persoane. 

107.  
Colectarea de la călători ori din interiorul vehiculului a biletelor folosite şi nedistrugerea pe loc a 

acestora. 

108.  

Deţinerea de bilete ne/folosite, şi/sau revânzarea acestora. Dacă  faptele  de  mai  sus  sunt efectuate  de  

conducătorii  de  vehicule  care  nu  au  în  atribuţiile  de  serviciu  gestionarea  de  bilete  şi  

abonamente constituie  o  agravantă  în  aprecierea  sancţiunii. 

109.  Eliberarea de bilete corespunzătoare unei distanţe de călătorie prescurtată faţă de cea reală. 

110.  
Primirea/pretinderea anumitor sume sau bunuri pentru oprirea vehiculului în staţii sau în locuri 

neautorizate, de la călătorii din vehicul, direct de către  conducătorul acestuia sau prin intermediul altor 
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persoane. 

111.  
Primirea/pretinderea anumitor sume sau bunuri pentru acceptarea îmbarcării bagajelor în exces în 

vehicul ori transportului de bagaje neînsoţite. 

112.  Vânzarea de bilete neconforme sensului de mers. 

113.  

Vânzarea sau emiterea de bilete cu ştampilă necorespunzătoare sau aplicarea acesteia în locuri unde nu 

este vizibilă ori în lipsa ştampilei necompletarea cu pix cu pastă de culoare albastră pe bilet de către 

conducătorul auto a datelor corespunzătoare. 

114.  

Necompletarea sau completarea incorectă de către personalul ce îşi desfăşoară activitatea în unitatea de 

vânzare (şoferi autobuz cu casa de marcat fiscală, casieri şi impiegaţi autogară) a registrului de bani 

personali, cu sumele de bani aflate asupra lor la începerea programului de lucru. 

115.  
Neutilizarea casei de marcat fiscale atunci când aceasta este în stare de funcţionare şi utilizarea altor 

tipuri de legitimaţii de călătorie. 

116.  
Neaducerea la cunoştinţa şefului ierarhic sau Serviciului Comercial a defectării casei de marcat 

deîndată ce s-a constatat defecţiunea dar nu mai mult de 24 de ore. 

117.  
Împiedicarea în orice mod a exercitării sarcinilor de serviciu de către salariaţi, cu excepţia cazurilor în 

care prin aceasta se preîntâmpină un incendiu sau un accident de muncă. 

118.  Neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control prevăzute în fişa postului. 

119.  
Abuzul de autoritate faţă de salariaţii din subordine, ştirbirea autorităţii sau afectarea demnităţii 

acestora. 

120.  
Aplicarea în mod nejustificat, fără cercetare disciplinară prealabilă, de sancţiuni, sau luarea unor măsuri 

nedrepte, ori cu încălcarea dispoziţiilor legale. 

121.  Dispunerea de măsuri nelegale faţă de un salariat din subordine. 

122.  
Neaplicarea măsurilor disciplinare prevăzute în prezentul regulament şi nerespectarea prevederilor 

Contractului  Colectiv  de  Muncă la nivel de Unitate. 

123.  Neaducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătoreşti şi a dispoziţiilor şefilor ierarhici. 

124.  
Introducerea sau valorificarea în incinta unităţii a pieselor şi accesoriilor specifice S.C. C.T.P. S.A., 

precum şi a oricăror altor mărfuri sau produse neavizate de conducere. 

125.  Folosirea în scopuri personale a mijloacelor de transport, precum şi a bunurilor aparţinând societăţii. 

126.  Efectuarea de curse clandestine cu vehiculele unităţii. 

127.  
Nerealizarea sarcinilor de muncă la nivelul cantitativ şi calitativ, prevăzute în fişa postului, procedurile 

interne ori normele de muncă. 

128.  
Neexecutarea măsurilor de asigurare a curăţeniei la locul de muncă de către toţi salariaţii sau cei 

desemnaţi pentru aceasta.  

129.     Atitudine ireverenţioasă faţă de orice persoană, în timpul  serviciului.  

130.  
Încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de 

ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare. 

131.  

Exercitarea de acte de violenţă fizică asupra oricărui alt salariat ori a publicului călător, chiar dacă prin 

aceasta nu au rezultat vătămări corporale de natură a atrage răspunderea penală. Împăcarea părţilor nu 

înlătură răspunderea disciplinară. 

132.  

Exercitarea de către orice salariat asupra altor salariaţi a unor tracasări, presiuni psihice, elemente de 

şantaj sau ameninţare, generând în felul acesta perturbări asupra echilibrului psihic şi emoţional al 

acestuia şi a capacităţii sale de muncă în timpul programului de lucru.  

133.  
Depozitarea, aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele destinate şi amenajate în acest scop ori fără 

respectarea selectării pe categorii (acolo unde este posibilă această selectare) 

134.  Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor din patrimoniul unităţii. 

135.  

Evitarea supravegherii audio-video a postului de conducere prin intervenții neautorizate asupra 

echipamentelor video instalate pe vehicul, întreruperea alimentării acestora cu energie electrică, 

schimbarea orientării camerei şi a unghiului de supraveghere, obturarea obiectivului sau opacizarea sa 

cu diferite substanţe ori produse.   

136.  
Transmiterea  în  mass-media,  cât  și  în  mediul  online  de  informații,  comunicări, imagini  foto  sau  

video  surprinse  în  incintele  societății,  mijloacelor  de  transport  sau  opinii  cu  privire  la  
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desfășurarea  activității  societății,  inclusiv  opinii  personale  legate  de  CTP  sau  de  obiectivele  

aflate  în  exploatarea  societății SC CTP SA.   

137.  Nerespectarea  confidențialității  veniturilor  salariale. 

138.  
Încălcarea  prevederilor  Regulamentului  Intern  prin  divulgarea  de  date  cu  caracter  personal,  

neglijență  în  păstrarea  datelor  personale  ale  salariaților / terților.   

139.  Discriminarea sub orice formă şi în orice condiţii este considerată abatere disciplinară agravantă. 

140.  Nerespectarea  obligaţiilor  prevăzute  de  art. 11 punctul 26/a. 

     Art.69. Enumerarea abaterilor de mai sus nu este limitativă, sancţiunile disciplinare putându-se aplica şi pentru 

nerespectarea oricăror alte obligaţii de serviciu prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, Fişa Postului, proceduri de lucru sau în instrucţiunile de serviciu. 

            Abaterile cuprinse în art. 68 se consideră de o gravitate deosebită şi pot conduce direct la desfacerea 

disciplinară a contractului de muncă, chiar dacă salariaţii vinovaţi de săvârşirea lor nu au mai fost sancţionaţi anterior. 

  La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, 

inprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii precum si de existenta in 

antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare. 

     Art.70. Conducătorii secţiilor sunt obligaţi să ia măsuri, în vederea prevenirii producerii abaterilor disciplinare, potrivit 

competenţei acordate de funcţia pe care o ocupă, iar atunci când au cunoştinţă despre abateri disciplinare, fără întârziere 

vor solicita cercetarea disciplinară a angajaţilor pentru stabilirea circumstanţelor şi vinovăţiei, comisia de cercetare 

disciplinară urmând să propună sancţiunile disciplinare corespunzătoare în raport cu gravitatea şi repetabilitatea faptelor. 

                Sancţiunile disciplinare se au în vedere la promovarea în funcţii, la acordarea unui salariu superior şi a 

recompenselor  precum  şi  la  negocierea  contractului  individual  de  muncă. 

     Art.71. Sancţiunea disciplinară aplicată unui salariat, cu excepţia concedierii, se va radia dacă la un an de la executarea 

ei, acesta nu a mai săvârşit altă abatere. 

     Art.72. În cadrul S.C. C.T.P. S.A. Arad, sancţiunile disciplinare se propun de comisiile de cercetare disciplinară sau 

conducătorul locului de muncă (în cazul sancţiunii cu avertisment) şi sunt decise de către Directorul General; 

     Art.73. Dacă faptele sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni, conducătorii 

sunt obligaţi să sesizeze organele de urmărire penală competente. Răspunderea penală sau materială pentru fapta săvârşită 

nu exclude şi răspunderea disciplinară, dacă prin fapta respectivă au fost încălcate obligaţii de muncă. 

     Art.74. Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate 

de forţa majoră, de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul 

normal al serviciului. 

     Art.75. Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu 

măsura în care a contribuit la producerea ei. În cazul în care aceasta nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se 

stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul 

efectiv lucrat de la ultimul său inventar. 

     Art.76. Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Dacă  salariatul a primit 

bunuri care nu i se cuveneau şi nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au  prestat servicii la care nu era 

îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea  bunurilor  sau  serviciilor  în  cauză  se  stabileşte  

potrivit  valorii  acestora  de  la  data  plăţii. 

     Art.77. Suma stabilită legal pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin 

persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din 

salariul lunar net, fără a putea depăşi, împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar  avea cel în cauză, jumătate din salariul 

respectiv. 

     Art.78. În cazul în care salariatul încetează activitatea, acoperirea daunei se va face în urma unei sentinţe judecătoreşti, 

prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de Procedură Civilă. 

    Art.79. Orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii. 

(1) Prin conciliere, se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui 

consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul 

consimţământ al părţilor. 

(2) Consultantul extern specializat în legislaţia muncii, poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un 

mediator specializat în legislaţia muncii. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii 

acestora. 

(3) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern. 
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(4) Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului 

individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în 

contractul individual de muncă. 

(5) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitaţiei . 

(6) Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii. 

(7) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va redacta un accord care va 

conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părţi şi de către 

consultantul extern şi va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta. 

(8) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi de către consultantul 

extern, în următoarele situaţii: 

a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului; 

b) prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii; 

c) prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţie. 

(9) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la alin. (8) lit. b) şi c), 

orice parte se poate adresa instanţei competente cu respectarea prevederilor art. 208 şi 210 din Legea nr. 62/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă. 

 

 CAPITOLUL  X . EVALUAREA ANUALA A PERSONALULUI 

 

Procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui angajat, în raport cu 

cerinţele postului ocupat. 

 

 Evaluarea se efectuează, de regulă anual, pana in 31 martie (anul calendaristic curent)  pentru perioada anului 

calendaristic trecut şi/sau ori de câte ori directorul general, tehnic, tehnic adjunct, economic, operational sau o altă 

persoană din conducerea secţiilor, serviciilor sau compartimentelor o va considera necesară, după un program stabilit de 

Serviciul Resurse Umane. In mod obligatoriu, evaluarea se va efectua dupa perioada de proba pentru fiecare angajat nou. 

 În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în 

următoarele situaţii: 

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al salariatului încetează, se suspendă sau se 

modifică în condiţiile legii. În această situaţie salariatul va fi evaluat pentru perioada  de până la încetarea, 

suspendare sau modificare raportului de muncă.  

b) atunci când pe parcursul perioadei de evaluate raportul de muncă al evaluatorului  încetează, se suspendă sau se 

modifică în condiţiile legii. În această situaţie evaluatorul are obligaţia ca, înainte (într-o perioadă de 15 zile 

calendaristice) de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă, să realizeze evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordine. Calificativul acordat se va lua în 

considerare la evaluarea anuală a salariaţilor de către succesorul acestuia.  

c) în situaţia în care evaluatorul este în imposibilitatea, din motive obiective (caz de boală, deces etc.) de a efectua 

evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordinea sa, evaluarea va fi 

efectuată de către locţiitorul acestuia, sau de către şeful ierahic superior al acestuia, după caz. 

 Are calitatea de evaluator, conducătorul locului de muncă, conform structurii organizatorice a companiei. 

 Are calitatea de contrasemnatar al fişei de evaluare a salariatului evaluat,  şeful ierahic superior evaluatorului, 

potrivit structurii organizatorice a companiei. 

 

În cadrul CTP Arad se stabilesc următorii evaluatori:  

- pentru ateliere/formaţii, evaluatorul va fi şeful de atelier/formaţie; 

- pentru depouri, evaluatorul va fi seful de depou; 

- pentru secţii, evaluatorul va fi şeful de secţie; 

- pentru birouri, evaluatorul va fi şeful de birou; 

- pentru servicii/departamente, evaluatorul va fi şeful de serviciu/departament; 

- pentru salariatul aflat  în funcție de conducere, evaluatorul va fi șeful ierarhic superior, potrivit structurii organizatorice 

a companiei. 

Evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  personalului  cu  funcţii  de conducere la nivel executiv de 

top, respectiv director tehnic,tehnic adjunct, operational, se va efectua de către directorul general. De asemenea, directorul 
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general va fi evaluatorul şi în cazul şefilor  compartimentelor/departamentelor/serviciilor, din subordinea directă, în 

conformitate cu organigrama societăţii în vigoare. 

 Directorul economic, directorul tehnic, directorul tehnic adjunct şi directorul operational vor fi evaluatorii şefilor de 

compartimente /departamentelor/serviciilor din subordine, în conformitate cu organigrama în vigoare. 

 

 Procedura de evaluare se realizează în cinci etape, după cum urmează: 

1. completarea fişei de evaluare de către evaluator; 

2. interviul; 

3. contrasemnarea fişei de evaluare. 

4. centralizarea fişelor de evaluare, analiza rezultatelor şi întocmirea raportului de evaluare la nivelul, depoului, 

secţiei, serviciului, departamentului etc. 

5. avizarea si centralizarea fişelor de evaluare de către Serviciul Resurse Umane. 

 

1.Completarea fişei de evaluare de către evaluator. 

 

Persoanele care au calitatea de evaluator completează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

salariaţilor, după cum urmează: 

a) stabilesc gradul de îndeplinire al obiectivelor, în raport cu atribuţiile stabilite în fişa postului; 

b) consemnează în fişa de evaluare calificativul pentru fiecare criteriu în parte şi calificativul final; 

c) consemnează, după caz, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată, rezultatele deosebite ale 

salariatului şi orice altă observaţie pe care o consideră relevantă; 

d) stabileşte şi propune Serviciului Resurse Umane, obiectivele şi criteriile specifice de evaluare, pentru următoarea 

perioadă de evaluare; 

e) propune eventualele cerinţe de formare profesională pentru perioada următoare. 

 

2.Interviul. 

 

Ca etapă a procesului de evaluare, interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şţi evaluat. În 

cadrul interviului se parcurg următoarele etape: 

a) se aduce la cunoştinţă  salariatului evaluat punctajul consemnat în fişa de evaluare; 

b) se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către salariatul evaluat; 

În cazul în care între evaluator şi salariatul evaluat există diferenţe de opinie asupra evaluării, evaluatorul poate modifica 

fişa de evaluare, dacă se ajunge la un punct de vedere comun. 

 

3.Contrasemnarea fişei de evaluare. 

 

Fişa de evaluare cu toate datele şi semnăturile se va înainta contrasemnatarului. 

Fişele de evaluare întocmite de către directorul general nu se contrasemnează. 

 

4.Avizarea,centralizarea fişelor de evaluare, analiza rezultatelor şi întocmirea raportului de evaluare la nivelul, 

depoului, secţiei, serviciului, departamentului etc. 

 

După încheierea procesului de contrasemnare, avizare fişele de evaluare a activităţii profesionale  se vor centraliza, 

analiza, şi se va întocmi un raport la nivel de depou, secţie, serviciu, departament etc. Rapoartele împreună cu fişele de 

evaluare se vor depune la Serviciul Resurse Umane. 

 

5. centralizarea fişelor de evaluare de către Serviciul Resurse Umane 

Serviciul Resurse Umane centralizează la nivel de societate şi identifică “punctajul mediu”, respective CALIFICATIVUL 

obţinut la nivel de organizaţie, care va fi prezentat spre avizare Directorului General. 

 

Rezultatele finale ale evaluării sunt centralizate de Serviciul Resurse Umane, care le prezintă pentru aprobare, printr-un 

Raport , Directorului General, în termen de maxim 15 zile de la data finalizării acestui proces. 
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”Calificativul obtinut, va fi adus la cunostinta managementului de catre Directorul General in sedintele de Analiza a 

Managementului.”  

Evaluarea prestaţiei personalului permanent se face de regulă anual,  fiind consemnată in  Fisa de evaluare  a 

performantelor profesionale ale personalului permanent : Anexa 1 .  

 
FIŞĂ DE EVALUARE 

a performanţelor profesionale individuale 

 

Evaluare dupa perioada de proba           Evaluare anuala                        Evaluare la modificarea contractului de munca  

a angajatului                               a angajatului 

 

Nume şi prenume angajat  

Funcţia  

Compartimentul  

Nume şi prenume evaluator  

Funcţia  

Perioada evaluată de la:            până la:           

Nr.crt. Criteriul de evaluare 

Punctajul 

(minim=0, maxim=4) 

 

A. Eficacitatea profesională  

A1 Cunoaste si respecta instructiunile de lucru aplicabile  

A2 Colaboreaza eficient cu alte departamente pe probleme de calitate  

A3 Demonstreaza responsabilitatea calitatii in activitatea desfasurata  

A4 Trateaza corespunzator neconformitatile constatate in activitate  

A5 Productivitate in termeni de acuratete, atentie la detalii, eficienta, eficacitate  

 T O T A L(din total maxim de 20 puncte)  

B. Atitudinea profesională şi comunicarea  

B1 Participa la interactiuni si obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate 

de indeplinirea  sarcinilor de serviciu, în contexte profesionale semnificative 

 

B2 Participa la interactiuni si obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise 

specializate legate de indeplinirea sarcinilor de serviciu, în context profesionale 

semnificative 

 

B3 Modul de raportare si reactiile salariatului fata de sarcinile de serviciu  

B4 Aplica actiuni corective si preventive pentru imbunataţirea continua a calitatii  

B5 Modul de pregatire si dezvoltare profesionala  

B6 Atitudine pozitiva / negativa asupra imaginii societatii  

 T O T A L(din total maxim de 24 puncte)  

C. Disciplina muncii  

C1 Mentine in buna stare echipamentele din dotare  

C2 Isi anunta absenta motivata din timp si corect  
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C3 Respecta programul de lucru  

C4 Este onest cu colegii si superiorii  

C5 Este receptiv la un program de lucru flexibil  

C6 Sanctiuni in cursul perioadei evaluate  

 T O T A L(din total maxim de 24 puncte)  

D. Munca in echipa  

D1 Adecveaza formele de comunicare în echipa a activitatilor specifice şi procedurilor 

interne, pentru transmiterea rapida şi corecta a informatiilor 

 

D2 Comunica cu promptitudine şi claritate propunerile de îmbunatatire a activitatii în 

echipa 

 

D3 Identifica rolurile specifice muncii în echipa, în functie de sarcina specifica ce este 

realizata de echipa şi de indicatiile sefului ierarhic 

 

D4 Se încadreaza în activitatile echipei, în normele de lucru si de timp, prin respectarea 

rolurilor specifice şi a responsabilitatilor individuale ale membrilor echipei 

 

D5 Ofera prompt şi corect informatii altor angajati, prin mijloace specifice  

D6 Participa împreuna cu membrii echipei la activitatile, manevrele si manipularile 

necesare pentru rezolvarea problemelor comune 

 

 T O T A L(din total maxim de 24 puncte)  

E. Respectarea procedurilor si regulilor SSM (Sanatate si Securitate în Munca), 

PSI (Prevenirea si Stingerea Incendilor) si SU (Situatii de urgenta) 

 

E1 Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de 

munca,prevenirea, stingerea incendiilor si situatiile de urgentă 

 

E2 Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc  

 T O T A L(din total maxim de 8 puncte)  

 T O T A L    G E N E R A L(din total maxim de 100 puncte)   

Calificativul evaluării  

Programe de instruire recomandate să fie 

urmate 

1...................................................................................................  

2................................................................................................... 

 

Opiniile evaluatorului: 

 

 

 

Semnătură evaluator  

Obiectiile angajatului evaluat (dacă este cazul): 

 

 

 

Semnătură angajat evaluat  
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Opiniile avizatorului :  

Semnatura avizare, 

Sef serviciu Resurse umane 

 

Am luat la cunoştinţă: 

Semnătură angajat _____________________ 

Data _________________________ 

Punctaj obtinut intre 90  si 100 puncte – EXCEPTIONAL (Exceptional in raport cu cerintele postului) 

- Depaseste asteptarile si cerintele pentru postul ocupat 

- Isi asuma responsabilitati suplimentare si demonstreaza rezultate excepţionale în indeplinirea lor 

- Se detaşează clar faţa de alte persoane în pozitii similare si are initiative de îmbunatatire a 

performantei în plus faţa de cerinte 

- Demonstreaza un echilibru exceptional între rezultate si comportamentul profesional 

Punctaj obtinut intre 75  si 89 puncte – FOARTE BINE ( Depaseste  cerintele postului) 

- Depaseste ocazional asteptarile, obiectivele si cerintele pentru postul ocupat 

- Isi asuma responsabilitati suplimentare si demonstreaza rezultate peste medie în indeplinirea lor 

- Demonstreaza un echilibru laudabil intre rezultate si comportamentul professional 
Punctaj obtinut intre 60  si 74 puncte – BINE (Corespunde cerintelor postului) 

      -     Atinge în mod constant asteptarile, obiectivele si cerintele postului ocupat 

      -     Isi asuma responsabilitati suplimentare si demonstrează rezultate medii în îndeplinirea lor 

      -     Are motivatia si abilitatile necesare pozitiei ocupate 

      -     Depaseste asteptarile în unele domenii de responsabilitate 

      -     Performanta generala este una în conformitate cu asteptarile 

-  Demonstreaza un echilibru bun între rezultate si comportament professional 
Punctaj obtinut intre 50  si 59 puncte – NESATISFACATOR (De cele mai multe ori este sub cerintele postului ) 

-     Performantele nu îndeplinesc de cele mai multe ori asteptarile, obiectivele si cerintele  

      postului ocupat 

-     Lipseste consecventa în obtinerea rezultatelor asteptate 

      -     Demonstrează un echilibru inconsecvent între rezultate si comportamentul professional 

      -     Necesita documentarea unui plan de dezvoltare care sa produca rezultate imediate , consistente si consecvente în conformitate 

cu cerintele postului 

     -     Poate fi subiectul unei retrogradari sau concedieri 

Punctaj obtinut sub 50  puncte – SUB  ASTEPTARI  (Mult sub cerintele postului) 

     -      Performanta este frecvent sub asteptarile, obiectivele şi cerintele postului 

    -      Demonstrează un esec în mentinerea unui echilibru consecvent între rezultate şi 

      comportamentul profesional 

- Poate fi subiectul unei retrogradari sau concedieri 
(1) În cazul în care un salariat obţine la o evaluare calificativul „sub asteptari” si „nesatisfăcător”,  angajatorul  poate  

decide  între  trimiterea  acestuia  la  un  curs  de  perfecţionare  sau  iniţierea  procedurii  de  reevaluare  a  prestaţiei  

profesionale  a  acestuia,  cu  posibilitatea  de  a se  dispune  concedierea  pentru  necorespundere  profesională,  conform  

art. 61  litera d  coroborat cu art. 63 alin. 2  din  Codul  Muncii. 

(2) În cadrul activităţilor de monitorizare a prestaţiei personalului SC CTP SA urmăreşte: 

- asigurarea că personalul are cunoştinţe adecvate relevante pentru derularea activităţilor  care cad în 

responsabilitatea funcţiei / activităţii pe care urmează a o desfăşura; 

- menţinerea performanţelor la nivelul cerinţelor; 

- deţinerea de cunoştinţe adecvate despre procesele/tehnologiile aplicate; 

- feedback-ul de la clienţi; 

- feedback-ul pieţei prin analiza datelor privind eventualele reclamaţii cu privire la activităţile prestate. 

(3) Pe baza punctajului obţinut,  se determină calificativul final care se comunică angajatului de către  „Evaluator”  în 

termen de 5 zile de la data stabilirii acestuia.  

(4) Fiecare angajat are dreptul să conteste evaluarea şi, respectiv, punctajul total rezultat. 
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 Contestaţia se depune la secretariatul societăţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare şi se înregistrează 

la Registratura societăţii. 

 Contestaţia va cuprinde motivele şi argumentele care stau la baza contestării evaluării. 

 În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei se va întruni comisia de cercetare a contestaţiei. 

 Comisia va avea în componenţă un număr de trei membri, după cum urmează: 

- şeful ierarhic superior al contrasemnatarului fişei de evaluare; 

- un reprezentant al serviciului Resurse Umane; 

- juristul societăţii. 

 La cererea celui evaluat, poate participa la cercetarea contestaţiei reprezentantul organizaţiei sindicale, care are 

dreptul la opinie, fără drept de vot. 

 Dintre cei trei membri unul este desemnat preşedintele comisiei, prin deciziea directorului general. 

 Documentele care stau la baza cercetării contestaţiei: 

- fişa de evaluare a cărui rezultat este contestat; 

- criteriile de evaluare a activităţii profesionale; 

- fişa postului persoanei evaluate; 

- contestaţia persoanei evaluate. 

- alte documente relevante pentru procesul de cercetare a contestaţiei. 

 Comisia poate convoca la audieri, pentru clarificări, atât pe persoana contestatară cât şi pe evaluatorul în cauză, 

dacă consideră necesar acest lucru. Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces verbal. 

  Hotărârea luată de către comisie este definitivă şi se va comunica în scris celui în cauză, pe bază de semnătură, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data emiteri hotărârii. 

 Documentele care au stat la baza cercetării contestaţiei, împreună cu procesul verbal întocmit de către comisie, se 

vor introduce în dosarul personal al evaluatului. 

 (5)În cazul în care rezultatul final al contestaţiei este negativ, contestatarul poate  face plângere  la organele în drept să 

soluţioneze acest conflict de muncă.   

Salariaţii  evaluaţi direct de către directorul general, nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa Consiliului  de  

Administraţie  şi,  în  funcţie  de  răspunsul  primit, instanţei conform legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL  XI . DISPOZIŢII  FINALE   

 

     Art.79. Prezentul Regulament Intern intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de Administraţie şi se 

aplică în toate sferele de activitate ale unităţii pe toata durata zilei de lucru. Celelalte reglementări anterioare care nu au 

fost cuprinse în prezentul Regulament Intern, se abrogă. 

            Regulamentul Intern va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, cât şi 

prin postare pe site-ul societăţii (www.ctparad.ro). Pentru persoanele angajate după intrarea în vigoare a acestuia, 

aducerea la cunoştinţă se face cu ocazia instructajului de protecţia muncii, la angajare. 

     Art.80. Prezentul Regulament Intern având un caracter public şi fiind permanent la dispoziţia angajaţilor atât prin 

intermediul şefilor de secţii şi Serviciului Resurse Umane cât şi prin afişare pe site-ul societăţii (www.ctparad.ro), nici un 

angajat al S.C. Compania de Transport Public S.A. nu va putea invoca necunoaşterea dispoziţiilor acestuia. 

     Art.81. Regulamentul Intern poate fi modificat ori completat, potrivit procedurii pentru întocmirea lui ori de câte ori 

necesităţile o impun, cu respectarea procedurii de informare prevăzute la articolul anterior. 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD 

PRESEDINTE , PUF LAURENTIU 

http://www.ctparad.ro/
http://www.ctparad.ro/

