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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA SI FUNCTIONARE 

AL COMISIEI TEHNICE, OMOLOGARI SI PISTE  A  F.R.K. 

(R.O.F.) 
CAPITOLUL I 

 

Dispoziţii Generale 

     

          Art.1  Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor membrilor Comisiei 

Tehnice,Omologari si Piste.(C.T.O.P) si a tuturor colaboratorilor si practicantilor 

care isi desfasoara activitatea in cadru C.T.O.P. 

          

          Art.2 Membrii si secretarul C.T.O.P. sunt numiti de presedintele C.T.O.P.     

          Personalul mentiona la art.1 este prevazut in Anexele 1 si 2 a prezentului 

regulament si are obligaţia ca, pe perioada detaşării sau delegării la alte structuri 

ale Federatiei Romane de Karting(FRK), să respecte atât prevederile cuprinse în 

prezentul regulament cât şi reglementările proprii ale sructurilor respective. 

 

         Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, membrii C.T.O.P. au obligaţia să 

dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea 

corecta a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Federatiei Romane de Karting. 

 

         Art.4  Membrii C.T.O.P. au obligaţia să păstreze secretul profesional. Nici un 

membru nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după 

încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori 

prestigiului C.T.O.P si FRK 

Membrii C.T.O.P. nu pot uza, în folos personal, de informaţiile de serviciu pe care le 

deţin sau de care au luat la cunoştinţă în orice mod. 

 

        Art.5 Membrii C.T.O.P. nu pot deţine funcţii în cluburile afiliate la FRK ori în 

alte structuri aflate în concurenţă directă cu cluburile afiliate la FRK. 

 

        Art.6 Membrii C.T.O.P. au obligaţia că în exercitarea atribuţiilor ce le revin să 

se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice. 

 

        Art.7 Regulamentul de ordine interioară cuprinde politica de disciplină şi 

organizarea muncii, igiena şi securitatea muncii, obligaţiile conducerii C.T.O.P. 

obligaţiile şi drepturile membrilor C.T.O.P., sanctiunile si recompensele membrilor  

si componenta Comisie de Disciplina a C.T.O.P. 
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                                                  CAPITOLUL II 

 

                                               Organizarea muncii 

 

            Art.8  Timpul de muncă şi de odihnă 

 

       Durata timpului de muncă pentru membrii C.T.O.P. care îşi desfăşoară 

activitatea la evenimentele organizate de FRK  se stabileşte de conducerea C.T.O.P. 

Conducerea C.T.O.P. îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile 

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

nevoile serviciului. 

Membrii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să instiiteze 

conducerea C.T.O.P. Toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de conducere. În 

toate cazurile de absente, daca este necesar ,se iau masuri disciplinare. 

 

       

 

         

 

 

                                            CAPITOLUL III 

 

IGIENA ŞI SECURITATEA 

 

              Art.9. Conducerea C.T.O.P. are obligaţia să asigure condiţii normale de 

lucru, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum urmează: 

           Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară, impun 

fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea şi sănătatea să, cât şi a celorlalţi 

membrii din C.T.O.P. 

Fumatul  în alt loc decât cel stabilit cu aceasta destinaţie este cu desăvârşire 

interzis ca şi introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice in timpul 

desfasurarii activitatii. 

Membrii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de 

strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii 

fiecăruia, precum şi pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor. 

 Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare şi vor 

atrage sancţionarea disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încălcarea 

acestora conform deciziei Comisiei de Disciplina a CTOP. 

 

           Art.10..- Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă 

 

       În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel: 
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Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe 

grave, vor fi declarate imediat conducerii C.T.O.P. sau înlocuitorului de drept al 

acestuia.  

Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul 

colectiv, vor fi comunicate de îndată către conducerea C.T.O.P.  

 

            Art.11.- Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare. 

 

              Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de 

protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri 

personale. 

Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotică,  

aparate de masura, toate materialele încredinţate membrului în vederea executării 

atribuţiilor sale de serviciu. 

Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea 

echipamentului tehnic şi de lucru, membrii fiind obligat să-şi consacre timpul 

necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin fişa postului. 

 

 

 

 

 

                                               CAPITOLUL IV 

                               

                                      REGULI DE DISCIPLINĂ 

       

 

               Art.12. – Recompense 

 

  Membrii, în urma realizării de performante  la locul de munca , pot beneficia 

de recompense stabilite de catre conducerea C.T.O.P. 

 

              Art.13. – Abateri disciplinare 

 

Încălcarea de către membrii C.T.O.P., indiferent de funcţia pe care o ocupa, a 

obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul 

regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit sanctiunilor 

disciplinare si deciziei Comisiei de Disciplina a C.T.O.P. 

Sunt abateri disciplinare: 

 întârzierea sistematică în efectuarea atributiunilor; 

 întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru; 

 absenţe nemotivate; 

 atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 
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 nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au 

acest caracter; 

 refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa 

postului; 

 părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea 

conducerii C.T.O.P. 

 desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program; 

 solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau 

facilitări unor servicii care să dăuneze activităţii C.T.O.P. 

 orice alte fapte interzise de lege; 

a)Fumatul în locuri nepermise, întârzierea de la programul de lucru, furtul, violenţa 

fizică,consumul de alcool sau de medicamente care pot produce dereglări 

comportamentale in timpul desfasurarii activitatii sunt considerate abateri deosebit 

de grave şi se sancţionează conform prezentului regulament si a deciziei comisiei de 

disciplina a CTOP.. 

 

        Art.14. – Sancţiuni disciplinare 

 

Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate membrilor C.T.O.P. în caz 

de abatere disciplinară sunt următoarele: 

- avertismentul scris; 

- suspendarea activitatii pentru o perioada nedeterminata; 

- retrogradarea din funcţie; 

- diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% 

- excluderea din cadrul C.T.O.P. 

 

          Art.15. – Comisia de disciplina 

 

       Este formata din 3 membri numiti de presedintele CTOP. 

       Membri Comisiei de Disciplina: 

                           -Muresan Petru-Rares, CNP: 1801026124931 

                           -Mozsai Alexandru, CNP: 1610316126191 

                           -Pintea Serban, CNP: 1981120125770 

 

       Comisia de disciplina este responsabila de aplicarea sanctiunilor disciplinare si 

de aplicarea si respectarea prezentului regulament. 

      Decizile Comisiei de Disciplina se iau  prin vot, fiecare membru al comisiei 

avand dreptul la un vot. 
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                                          CAPITOLUL V  

                                  

                                             OBLIGAŢII 

 

       Art.16.- Obligaţiile conducerii  C.T.O.P. 

 

Conducerea C.T.O.P. în vederea bunei desfăşurări a activităţii se obligă: 

 Să pună la dispoziţia membrilor  spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale 

specifice si aparatura de masurare si control pentru atingerea obiectivelor 

care le revin conform fisei postului; 

 Să urmărească periodic modul în care este manipulata si intretinuta aparatura 

de control; 

 Să organizeze desfasurarea activitatii C.T.O.P. si activitatea membrilor ţinând 

cont de planul de dezvoltare al F.R.K. 

 Sa intocmeasca fisa postului pentru fiecare membru in raport cu 

studiile,pregatirea profesionala si specialitatea acestora stabilind in mod 

corect si echitabil volumul de munca al fiecaruia; 

 Să răspundă pentru dispoziţiilor date membrilor; 

 Să organizeze periodic forme de instruire şi de testare a cunostiintelor 

prevazute in regulamentele tehnice;  

 Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a membrilor; 

 

 

Art.17. – Obligaţiile membrilor C.T.O.P. 

 

a) Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 

conştiincios îndatoririle şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să 

aducă prejudicii  C.T.O.P. 

b) Să răspundă,  de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin conform fisei 

postului; 

c) Să se conformeze dispoziţiilor date de conducere;  

d) Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau 

documentele de care iau cunoştiinţă în exercitarea funcţiei; 

e) Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, 

daruri sau alte avantaje. 

f) Să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala; 

g) Să se conformeze programului de lucru al comisiei; 

h) Să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă;  

i) Să aducă la cunoştinţa conducerii C.T.O.P. orice neregula sau abatere de 

la Regulamentul Tehnic al FRK. 

j) Să se prezinte la serviciu, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la 

locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului; 

k) Să fumeze numai în spaţiile special amenajate; 
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l) Să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze 

confidenţialitatea privind conţinutul acestuia. 

m) Să  foloseasca in timpul programului de lucru  pantaloni lungi de culoare 

inchisa, pantofi care acopera in totalitate laba piciorului, tricouri 

inscriptionate si materiale reflectorizante  puse la dispozitie de conducere. 

 

 

 

                             CAPITOLUL VI 

 

                         DISPOZIŢII FINALE   

 

          Art.18- Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine 

interioară: 

 

            Orice abatere de la prezentul regulament va fi analizata de Comisia de 

Disciplina a CTOP. 

            Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărui membru.  

            Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după 

ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament. 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară si Functionare al CTOP si  

Anexele 1 si 2 a prezentului regulament  întra în vigoare dupa aprobarea CF al FRK. 

 

         Am luat la cunostinta prezentul regulament! 

              

                  Membrii:                                                                      

 

          Nume                                                                           Semnatura 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.   

 

 

                                                                                            Presedinte CTOP 

                                                                                          Muresan Petru-Rares 
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