
 1 

    
 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

al asociației 

„OPERA SCRISĂ.RO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTULUI DE AUTOR“ 

 

 

 

PREAMBUL 
 

 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară conține drepturile și obligațiile OPERA 

SCRISĂ.RO, în calitate de angajator, și ale angajaților săi, conform Codului Muncii. Scopul 

reglementărilor este buna funcționare a asociației, credibilizarea și legitimizarea activităților 

sale.  
 

 

 

 

OPERA SCRISĂ.RO se raportează la următoarele valori:  
 

 Deschiderea - se referă la membri, parteneri naționali și internaționali, autorităţi locale 

sau centrale, finanţatori, reprezentanţi media etc., cărora trebuie să li se ofere, ușor şi 

accesibil, informaţii clare și corecte privind activităţile asociaţiei. 
 

 Participarea - are în vedere receptarea semnalelor, criticilor şi sugestiilor provenind din 

comunitatea culturală, precum și o implicare activă a membrilor, voluntarilor, 

angajaților, Directorului general şi Consiliului de conducere în viața și activităţile 

asociaţiei. 
 

 Răspunderea - se referă, în primul rând, la respectarea obligaţiilor care revin asociaţiei 

față de membrii săi, precum și a îndatoririlor care rezultă din statutul său de persoană 

juridică - fiind subiect de drepturi şi obligaţii potrivit reglementărilor juridice, inclusiv 

fiscale. În acelaşi timp, răspunderea va caracteriza asociaţia în relația cu toţi partenerii 

săi, instituţionali sau asociativi.  
 

 Eficienţa - este esenţială pentru atingerea scopului şi pentru îndeplinirea obiectivelor 

asociației, depinzând în mare măsură de modul în care sunt utilizate și puse în valoare  

resursele pe care le are la dispoziție. 
  

 Coerenţa - exprimă orientarea asociaţiei către scopul pe care şi l-a asumat. Identitatea, 

afirmată prin Statut, presupune o compatibilitate între misiune şi obiective, între acestea 

şi activităţile pe care le dezvoltă asociația. 
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CAPITOLUL I: Dispoziţii Generale 

     

Art. 1. Regulamentul de Ordine Interioară se aplică tuturor angajaţilor asociației OPERA 

SCRISĂ.RO, indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi 

desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii, în baza unor 

convenţii civile sau de voluntariat. Comunicarea se face sub semnătură.  

 

Art. 2. Personalul prevăzut la art.1 are obligaţia ca, pe perioada detaşării sau delegării la alte 

unităţi, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament cât şi reglementările 

proprii ale unităţilor respective. 

 

Art. 3. Prin aplicarea prezentului regulament, angajaţii OPERA SCRISĂ.RO au obligaţia să 

adere la valorile asociației, să dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi 

asigure exercitarea corectă a atribuţiilor stabilite prin Fişa Postului. 

 

Art. 4. Angajaţii OPERA SCRISĂ.RO au obligaţia să păstreze secretul profesional, atât în 

timpul de activitate, cât şi după încetarea acesteia. Este interzisă orice faptă sau informaţie 

care, devenită publică, ar dăuna intereselor ori prestigiului OPERA SCRISĂ.RO. 

 

Art. 5. Angajaţii OPERA SCRISĂ.RO au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, 

să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice. 

 

 

CAPITOLUL II: Organizarea şi Conducerea Asociaţiei 

 

Art. 6. Organul superior de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală,  alcătuită din 

totalitatea membrilor mandanţi, conform art. 7.3. din Statut. 

 

Art. 7. Consiliul Director conduce activitatea asociaţiei între Adunările Generale ale 

acesteia. Consiliul Director îşi exercită atribuţiile prin membrii săi și prin intermediul 

Administratorului general-Director general, conform art. 7.5. din Statut. 

 

Art. 8. Administratorului general-Director general îi revine îndatorirea de a organiza 

eficient desfăşurarea activităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform art. 7.7. din 

Statut. 

 

Art. 9. Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui angajat este de 8 

ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal, şi se realizează prin săptămâna de lucru 

de 5 zile. Programul normal de lucru în zilele de luni până vineri inclusiv, începe la ora 09:00 

şi se termină la ora 17:00. 

         

Art. 10. Conducerea OPERA SCRISĂ.RO îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi 

procedurile impuse de legislaţia în vigoare, de a modifica programul de lucru în funcţie de 

nevoile serviciului. 

 

Art. 11. Angajaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze 

superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara 

cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În 

cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, 

accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsură să 

aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia măsuri sau să se propună măsuri 

disciplinare. 
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Art. 12. Concediul de odihnă, concediul medical şi alte concedii: 

a) Angajaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la 

alte concedii; 

Toţi cei menţionaţi la alin.a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă 

plătit, cu o durată minimă de 21 zile, în raport cu vechimea lor în muncă, astfel: 

b) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă 

interesele serviciului o cer, sau la solicitarea angajatului - dacă nu este afectată desfăşurarea 

activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare;   

c) În afara concediului de odihnă, angajaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul 

următoarelor evenimente familiale deosebite: 

- căsătoria angajatului - 5 zile; 

- naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 

- decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a angajatului - 3 zile; 

d) Angajatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în caz de 

boală, sau eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală; 

e) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi 

îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din 

iniţiativa angajatului. 

 

Art. 13. Angajaţii au dreptul la concedii fără plată, în condiţiile legii. 

 

 

CAPITOLUL III: Drepturi şi Obligaţii 

 

Art. 14.  Conducerea OPERA SCRISĂ.RO  are următoarele obligaţii: 

a) Asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate, sănătate şi igienă; 

b) Asigurarea spaţiului, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii, pentru fiecare 

persoană în parte; 

c) Să nu permită nicio discriminare între angajaţii asociaţiei, pe criterii politice, religioase, 

etnice, de sex, stare materială, origine socială sau orice altă natură; 

d) Să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă 

precum şi la orice alte drepturi legale cuvenite angajaţilor; 

e) Să asigure, cu prioritate, plata lunară a drepturilor băneşti cuvenite angajaţilor, în 

cuantumurile, la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

 

Art. 15. Angajaților OPERA SCRISĂ.RO le revin următoarele obligaţii: 

a) Respectarea ordinii, disciplinei şi curăţeniei la locul de muncă; 

b) Folosirea eficientă a timpului de muncă şi respectarea programului de muncă stabilit; 

c) Executarea la termen şi în ordinea priorităţii a obligaţiilor de serviciu; 

d) Utilizarea eficientă a materialelor puse la dispoziție, a bunurilor Asociaţiei, precum şi 

evitarea risipei, distrugerii sau folosirii neglijente a acestora; 

e) Păstrarea în siguranţă a documentelor şi asigurarea accesului rapid la acestea prin 

organizarea riguroasă a îndosarierii şi păstrării lor; 

f) Comportarea corectă în relaţiile de serviciu, promovarea unor raporturi de colegialitate, 

precum şi evitarea atitudinilor neprincipiale; 

g) Apărarea intereselor societăţii şi a prestigiului în cazul apariției unor situaţii conflictuale 

care ar prejudicia moral sau material societatea; 

h) Să nu folosească informaţiile confidențiale în scopul obţinerii unor foloase personale, în 

urma unor operaţiuni care au la bază aceste informaţii; 

i) Să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor 

situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea corporală, a lor sau a 

altor persoane, corespunzător funcţiilor exercitate; 

j) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. 
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Art. 16. Angajaţii OPERA SCRISĂ.RO au următoarele drepturi: 

a) Să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţie 

de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie şi de alte 

drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege; 

b) Să primească, pentru activitatea depusă, drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport 

cu pregătirea profesională, activitatea depusă şi importanţa acesteia; 

c) Să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii; 

d) Să beneficieze de concediu de studii sau fără plată, în condiţiile legii; 

e) Să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament conform legii. 

 

Art. 17. În incinta sediului asociației, sunt interzise: 

a) Desfăşurarea de activităţi cu caracter politic; 

b) Introducerea şi consumarea de băuturi alcoolice; 

c) Practicarea jocurilor de noroc sau comercializarea de băuturi alcoolice; 

d) Adresarea de injurii, proferarea de calomnii, comiterea de acte de violenţă, abaterea de la 

etica profesională; 

e) Prezentarea la locul de muncă în stare de ebrietate; 

f) Încetarea lucrului şi părăsirea locului de muncă în interes personal sau de serviciu, fără 

autorizarea conducerii. 

g) Încetarea lucrului şi părăsirea locului de muncă înainte de terminarea programului şi de 

îndeplinirea sarcinilor care nu suferă amânare; 

h) Introducerea de arme. 

 

 

CAPITOLUL IV: Disciplina Muncii şi Răspunderea Disciplinară 

 

Art.18. Orice acţiune sau  inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către angajaţii OPERA 

SCRISĂ.RO, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită 

profesională şi civică prevăzută de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul 

individual de  muncă, raportul de serviciu sau dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, 

constituie abatere disciplinară şi se sancționează conform prevederilor prezentului 

regulament. 

 

Art. 19. Constituie abateri disciplinare, următoarele fapte: 

a) Întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  

b) Neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) Desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului; 

d) Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

e) Lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 

f) Părăsirea serviciului în timpul orelor de program, fără aprobarea şefilor ierarhici; 

g) Manifestări care aduc atingere prestigiului asociaţiei; 

h) Exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de angajat, în timpul programului de lucru, a unor 

opinii sau activităţi publice cu caracter politic; 

i) Orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială. 

 

ART. 20. În funcţie de gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se 

aplică angajaţilor sunt: 

a) Mustrarea sau avertismentul scris; 

b) Diminuarea drepturilor salariale cu 10%,  pe o perioadă de  până  la 3 luni; 

c) Retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile; 

d) Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

 



 5 

Art. 21. Sancţiunea disciplinară se va aplica numai după cercetarea  prealabilă a faptei ce 

constituie abatere, după ce a fost ascultată persoana sancţionată, luându-i-se o declaraţie în 

scris, în  acest sens, şi după ce au fost verificate argumentele aduse de aceasta în apărare. 

Sancţiunea disciplinară se stabilețte de către Administratorul general-Director general. 

 

Art. 22. Împotriva sancţiunii disciplinare, cel sancționat poate face contestaţie, în scris, în 

termen de 30 zile de la comunicarea sancțiunii. Contestaţiile se rezolvă de Consiliul Director, 

în termen de 15 zile de la data depunerii. Decizia  de sancţionare se comunică angajatului în 5 

zile calendaristice de la data emiterii, şi produce efecte de la data comunicării. 

 

Art. 23. Sancţiunea disciplinară nu exclude răspunderea materială sau penală, dacă prin 

abaterea săvârşită s-au produs pagube care intră sub incidenţa prevederilor legale privind 

răspunderea materială sau penală. 

 

Art. 24. Toate sancţiunile aplicate vor fi comunicate, în scris, către Departamentele Resurse 

Umane şi  Contabilitate, sau către firmele contractate pentru a oferi serviciile respective, care 

vor păstra evidența lor şi le vor opera. 

 

 

PREVEDERI FINALE ALE REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ AL 

ASOCIAȚIEI OPERA SCRISĂ.RO 
 

(1) Regulamentul de Ordine Interioară poate fi modificat, în funcție de necesitățile specifice 

ale asociației și pentru adaptarea la schimbările legislative, cu aprobarea Adunării Generale. 

 

(2) Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data aprobării de către 

Adunarea Generală.  

    

 

                   Preşedinte,          

Dan Mircea Cipariu    

 

         

Data: _____________ 
 

 

 

Tabel cu semnăturile de luare la cunoştinţă, cu privire la prevederile  

Regulamentului de Ordine Interioară al OPERA SCRISĂ.RO 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi Prenumele 

 

Data luării la 

cunoştinţă 
Semnătura 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

...   
 

  


