
PRIMARIA BALTA ALBA 
JUDETUL BUZAU 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 
(Revizuit conform O. U G. Nr. 57/2019- Cod administrativ) 

CAPITOLUL. I 
Domeniul de Aplicare 

DISPOZIŢII GENE"'RALE 

Art. 1. Regulamentul de Ordine Internă are ca scop să aducă la cunoştinţa personalului instituţiei 
drepturile şi obligaţiile ce ff revin în vederea asigurării disciplinei în muncă. Se motivează acest scop 
prin aceea că, fără disciplină, Primăria nu ar putea să-şi atingă obiectivele generale. fn plus, 
disciplina mai răspunde unei nevoi fundamentale şi anume ea creează fiecărui salariat sentimentul de 
siguranţă, sentiment ce concură direct la re=ultate pe,:formante, individuale şi de grup. 
Art. 2.- (1) Regulamentul de Ordine Internă este o reglementare prin care se stabilesc norme de 
conduită şi de disciplină interioară, adresându-se tuturor persoanelor din cadrul Primăriei 
Ramnicelu, din momentul naşterii raporturilor de muncă ori de sen1iciu şi până la încetarea acestor 
raporturi. 
(2) Disciplina presupune existenţa şi respectarea ansamblului de norme juridice, iar în caz de
nerespectare a acestor norme juridice, se aplică sancţiuni corespunzătoare normei încălcate.
{3) Normele nu constrâng şi nu reduc libertatea de acţiune a angajafilor, ci satisfac şi
institufionalizează aspiraţii şi moduri de comportare ale fiecărui salariat, în funcţie de poziţia pe care
o deţi,ie acesta în structura organizatorică. Ele nu sunt stabilite cu scopul de a se aplica sancţiuni
angqjaţilor, ci pentru a obţine, din partea fiecăruia. o conduită pozitivă in ;,1stituţie.
Art. 3. - (1) Prevederile ROI se aplică fntregului personal al instituţiei, indţferent de durata
raporturilor de muncă ori de sen;iciu.
(2) Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca detaşaţi, colaboratori sau elevi şi studenţi (care
fac practică în instituţie) sunt obligate să respecte regulile de disciplină specifice locurilor de muncă
unde îşi desfăşoară activitatea.
Art. 4. Dispoziţiile ROI produc efecte pentru toţi angaja/Îi din instituţie de la angajarea/or în muncă.
Noii angajaţi vor lua cunostiinţă de conţinutul ROI anterior primirii dispoziţiei de numire în funcţia
publică/semnării contractului individual de muncă. Dovada luării la cunoştinţă de conţinutul R. O.L
este fişa postului, care cuprinde o responsabilitate referitoare la obligaţia respectării.
Art. 5. Angqiaţii Primăriei trebuie să fie apţi de munca pentru care se angajează, să se bucure deci de
o stare de sânătate bună şi să nu fi suferit vreo condamnare ce are legătură cu specţ/icul muncii.
Art. 6. Prezentul ROI va.fi prelucrat de fiecare sef de compartiment/birou/serviciu şi semnat de fiecare
persoană pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

CAPITOLUL. II 
Obligaţiile Conducerii Primăriei privind asigurarea ordinei interne 
Reguli privind nediscriminarea şi neîncălcarea demnităţii 
Art. 7. {I) La încadrarea în muncă şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul garantează 
egalitatea de şanse şi tratament pentru toate persoanele candidate la un loc de muncă în Primăria 
Balta Alba şi pentru toţi salariaţii săi, fâră discriminări directe sau indirecte. pe baza de rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socialâ, convingeri, sex. orientare sexuală sau orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau inlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitârii drepturilor decurgând din prezentul 
Contract de muncă la nivelul Primăriei Balta Alba. 




































































