REGULAMENT
PURTARE ECHIPAMENTE DE LUCRU
Art.1 Angajații SC HIDRO-SAL COM SRL au dreptul să primească echipament de protecție în vederea
înlăturării posibilităților de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
Art.2. Echipamentul de protecție cu toate componentele sale conform procesului verbal de predareprimire, aparține unității SC HIDRO-SAL COM SRL și se acordă angajaților în folosință gratuită.
Art.3. Angajații cărora li se acordă echipamentul de protecție au dreptul și obligația de a-l folosi numai în
timpul îndeplinirii muncii pentru care este prevăzut acest echipament și de a-l păstra în perfectă stare de
utilizare pe durata prevazută în contractul de muncă.
Art.4 Nefolosirea echipamentului în timpul muncii constituie încălcăre a normelor de protecţie a muncii.
Art.5 În cazul în care angajații SC HIDRO-SAL COM SRL nu se conformează prezentului regulament,
Compartimentul Financiar-Contabil sau Compartimentul Juridic vor înregistra reclamaţiile si Procesul Verbal
de constatare,
Art.6 Directorul General va emite la prima abatere un avertisment scris. Repetarea abateriilor din partea
angajatului poate declanșa Cercetarea discilinară și concedierea angajatului.
Art.7 Directorul General va dispune următoarele măsuri de aplicare a sancţiunii disciplinare în ordine
cronoligică:
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Avertisment
A doua abatere
A treia abatere
A patra abatere

Avertisment scris
Reţinerea a 5% din salariul net de la una de la 1 – 3 luni
Reţinerea a 10% din salariul net de la una de la 1 – 3 luni
Cercetare discilinară - Concediere - încetare CIM

Art.8 Aplicarea sancţiunii disciplinare se dispune printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de
6 luni de la data săvârşirii faptei și cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern, a Contractului
Colectiv de Muncă și a Contractului Individual de Muncă.
Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 01.04.2019
SC HIDRO-SAL COM SRL
Director General,
FAUR VICTOR

