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Anexa la Dispozitia nr.268119.04.20 17 

REGULAMENT INTERN 

DISPOZIŢII GENERALE 

ART.l. Prezentul Regulament intern se aplică tuturor salariaţilor, atât contractuali cât şi 

funcţionari publici, din cadrul Primariei orasului Brezoi, denumita in continuare primarie". 
Dispozitiile prezentului Regulament intern se modifica ori de eate ori conditii le o cer. 
Modificarile survenite vor fi aduse la cunostinta salariatilor in mod obligatoriu. 
Relaţiile, de muncă impun, în toate sferele de activitate, necesitatea respectării cu stricteţe 

a disciplinei şi îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu. 
Respectarea cu stricteţe a ordinii şi discipl inei la locul de muncă, constituie o obligaţie a 

fiecărui salariat. 
Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca delegaţi sau detaşaţi din partea altor unităţi 

sunt obligate să respecte, pe lângă regulile de disciplină a muncii din unitatea care le-a delegat, şi 
regulile prevăzute în prezentul regulament. 

ART.2. Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplină şi protectie a muncii 
din prezentul Regulament intern se aplică, în mod corespunzător, colaboratorilor externi, precum 
şi oricăror alte persoane, pe timpul cât conlucrează cu această instituţie. 

CAPITOLULL 
REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA A 

SALARIATILOR 

ART.3.Protectia muncii, constituie un anasamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop 
asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a procesului de muncă, apărarea vieţii, 
integrităţii corporale şi sănătăţii salariatilor instituţiei 

ART.4.In vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale, conducerea are următroarele obligaţii princ ipale: 

1. să solicite inspectoratului teritorial de muncă autorizarea funcţionării instituţiei din punct de 
vedere al protecţiei muncii, să menţină condiţiile de muncă pentru care a fost autorizată si să 
ceară revizuirea acesteia în cazul modifăcrii condiţiilor de muncă; 
2. să stabilească măsuri tehnice, sanitare, organizatorice de protectie a muncii; 
3. să stabilească pentru salariaţ i reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii; 
4. să asigure si să controleze prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi aplicarea 
de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice stabilite, precum şi a 
prevederilor legale in domeniu l protecţiei muncii; 
5. să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educări i salariaţilor Ia 
procesul de muncă: afişe, pliante, filme, etc; 
6. să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care 
este expus la locul de muncă; 

7. să asigure, pe cheltuială instituţiei, instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a 
persoanelor cu atribuţii in aceste domeniu; 
8. să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical corespund sarcinilor de muncă 
pe care urmează să o execute; 

2 



9. să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, vătămătoare, grele precum şi a 
accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice; 
1 O. să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie; 
Il . să asigure realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor; 
12. să desemneze la solicitarea inspectorului de muncă, salariaţii care să participe la efectuarea 
controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă. 

ART.S. Atribuţiile persoanei pe linie de protecţia a muncii, sunt în principal urătoarele: 

1. să întocmească regulamentul intern de protectie a muncii şi prelucrarea lui cu toti salariaţii, 
asigurând informarea acestora prin editarea de cărţi, broşuri, pliante, afişe etc; 
2. să ia măsuri pentru prevenirea accidentelor la locul de muncă; 
3. să aducă la cunoştinţa conducătorului instituţiei, locurile de muncă cu pericol ridicat de 
accidente sau îmbolnăviri profesionale; 
4. să oprească activitatea la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident si să 
informeze conducatorul instituţiei; 
5. să oblige salariaţii la utilizarea in permanenţă si in mod corect a echipamentului de lucru; 
6. să dea relaţii la organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii. 

Persoana desemnata cu protecţia muncii conlucrează cu Comisia paritară din cadrul 
instituţiei. 

ACCIDENT DE MUNCA, BOALĂ PROFESIONALĂ 

ART.6. Prin accident de muncă se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi 
intoxicaţia acută profesională, care are loc în timpul procesului de muncă, indiferent de natura 
juridică a contractului, raportului de muncă şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de 
cel puţin 3 zile, invaliditate sau deces. 

ART.7. Este de asemenea accident de muncă: 

accidentul suftril Je practicanţi, studenţi, elevi pe timpul practicii in cadrul instituţiei; 
accidentul suferit de orice persoană ca urmare a acţiunii întreprinse din propria iniţiativă 
pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public sau pentru salvarea 
de vieţi omeneşti; 
accidentul cauzat de activităţi care nu au l egătură cu procesul muncii, dacă are loc la sed iul 
angajatorului, ori in alt loc de muncă organizat de acestea in til}lpul programului de muncă şi 
nu se datorează culpei exclusive a accidentatului; 

ART.8. Accidentul de muncă in raport de urmările produse se clasifică in: 

-accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel putin 3 zile; 
-accident care produce invaliditate; 
-accident mortal; 
-accident colectiv, atunci cand sunt accidentati cel putin 3 salariati si din aceeasi cauză. 

ART.9. Accidentele vor fi raportate conducătorului instituţiei în vederea cercetării cauzelor si 
stabilirii persoanelor vinovate. Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces verbal prin 
care vor stabili: 

- cauzele si împrejurările in care a avut loc accidentul; 
prevederile din normele de protectie a muncii care nu au fost respectate; 
persoanele răspunzătoare; 
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sancţiunile aplicabile; 
măsuri ce se impun a fi luate pe viitor pentru preintâmpinarea lor. 

ART.lO.Nerespectarea de către salariat, a conducătorul instituţiei, practicantilor a normelor de 
protectie a muncii atrage răspunderea di scip l inară, administrativă, materială, civilă sau penală 
după caz potrivit legii. 

COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

ART.ll. La nivelul primariei este constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in munca, avand 
scopul de a asigura implicarea salariati lor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul 
protectiei muncii. 

ART.12. Componenta, atributiile specifice s i functionarea Comitetului de Securitate si Sanatate 
in munca au fost stabilite in conformitate cu dispozitiile O.M.M.P.S. nr.187/1998. 

CAPITOLUL IL 
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 

INLATURARII ORICAROR FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 

ART.l3. rn cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti 
angajatii. 

ART.14. La angajare si la stabil irea drepturilor individuale, institutia va asigura egal itatea de 
sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, pe baza de rasa, 

,, nationalitate, etn ie, limba, religie, categorie sociala, sex, orientare sexuala, varsta, handicap sau 
pentru cei ce se confrunta cu un comportamnet de respingere s i marginalizare generat de cauze 
specifice cum ar fi o boala cronica necontagioasa ori infectarea cu HIV, statutul de refugiat sau 
azilant, culoare, optiune politica, apartenenta ori activitate sindicala sau orice alt criteriu care are 
ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii , folosintei sau exercitarii drepturilor 
decurgand din contractele individuale de munca. 

ART.lS. Orice discriminare directa sau indirecta fata de salariat constituie contraventie si se 
sanctioneaza conform prevederi lor legale privind prevenirea s i sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare. 

ART.16. (1) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca, precum si 
de respectarea demnitatii si a constiintei sale fara n ici o discriminare. 

(2) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei ş i bărbaţi în relaţiile de muncă se 
înţelege accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; 
b) angajare 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 consi liere profesional ă, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională, inclus iv ucenicia; 
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; 
f) cond iţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi 

securitate în muncă, conform prevederilor l egislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere; 
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum ş i la sistemele publice şi private 

de securitate socială; 
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h) organizaţii patronale, sindicale ş i organisme profes ionale, precum şi la beneficiile 
acordate de acestea; 

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
(3) În conformitate cu prevederile al in. (2), de egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, inclusiv persoanele care exercită 
o activitate independentă, precum ş i soţiile/soţii lucrătorilor independenţi care nu sunt 
salariate/salariaţi sau asociate/asociaţi la întrepr indere, în cazul în care acestea/aceştia, în 
condiţiile prevăzute de dreptul intern, participă în mod obişnuit la activitatea lucrătorului 
independent şi îndeplinesc fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare. 

(4) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor, funcţionari publici 
ş i personal contractual din sectorul public şi privat, inclusiv din instituţiile publice, cadrelor 
militare din sectorul public, precum şi celorlalte categorii de persoane al căror statut este 
reglementat prin legi speciale. 

(5) Pentru prevenirea ş i eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare 
bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 
relaţiilor de muncă de orice fel , inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea 
discrimi nări lor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organ izare şi funcţionare şi în 
regulamentele interne ale unităţilor; 

b) să prevadă în regu lamentele interne a le unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile 
prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea 
de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de 
discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) şi la art. 11 din Legea nr.202/2002; 

c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 
drepturilor pe care aceşti a le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţi i de şanse şi de tratament 
între femei ş i bărbaţi în relaţiile de muncă; 

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 
controlul respectării legislaţie i pnvmd egalitatea de ~ause ~ i Llt lt dlament între fomci Qi bărbaţi . 

ART. 17 (1) Este interzisă discriminarea prin util izarea de către angajator a unor practici care 
dezavantajează persoanele d~ un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor ş i selecţia candidaţilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea ş i/sau încetarea raportului juridic de muncă ori 
de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 
d) stabilirea remuneraţiei ; 

e) benefici i, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, 

specializare şi recalificare profesională; 
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 
h) promovarea profesională; 
i) apl icarea măsurilor disciplinare; 
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facil ităţile acordate de acesta; 
k) orice alte condiţii de prestarea muncii, potrivit legislaţ ie i în vigoare. 

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. ( 1) lit. a) locurile de muncă în care, 
datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o 
caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca 
obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională. 
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ART. 18 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de 

concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. 
(3) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind 

concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paterna!, constituie discriminare în sensul 
prezentei legi. 

( 4) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de 
graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe 
durata de valabilitate a contractului individual de muncă. 

(5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de muncă interzise 
femeilor gravide şi/sau care alăptează, datorită naturii ori condiţiilor particulare de prestare a 
muncii. 

(6) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: 
a) salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; 
b) salariatalsalariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi ; 
c) salariatul se află în concediu paterna!. 
(7) Este exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (6) concedierea pentru motive ce 

intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în 
condiţiile legii. 

(8) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paterna!, 
salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă 
echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. 

• ART. 19 Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit 
drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare 
pentru persoana afectată; 

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea 
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea 
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa 
sexuală. 

ART. 20 (1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a 
relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o 
sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile prevăzute la 
art. 30 alin. (2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei 
legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi 
fără legătură cu cauza. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător membrilor organizaţiei sindicale, 
reprezentanţilor salariaţilor sau oricărui alt salariat care au competenta ori pot să acorde sprijin în 
rezolvarea situaţiei la locul de muncă potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din lege; 

ART. 21 Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în domeniul 
muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, grup de 
unităţi şi unităţi, părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de 
discriminare şi, respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor 

formulate de persoanele prejudiciate prin asemenea fapte. 
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ART. 22 (1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce 
priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, 
inclusiv ucenicia la locul de muncă, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă. 

(2) Instituţii le de învăţământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese 
instructiv-educative, precum şi toţi ceilalţi furnizori de servicii de formare şi de perfecţionare, 
autorizaţi conform legii, vor include în programele naţionale de educaţie teme şi activităţi 

referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a institui, în activitatea lor, practici 

nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum şi măsuri concrete de garantare a egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, conform legislaţiei în vigoare. 

(4) Restricţionarea accesului unuia dintre sexe în instituţi i de învăţământ publice sau private se 
face pe criterii obiective, anunţate public, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

antidiscriminare. 
(5) Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învăţământ, să prezinte un test de 

graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naşte pe 
durata studiilor. 

ART. 23 (1) Primaria Brezoi asigură accesul la in formaţiile din sferele lor de activitate, în 
limitele legii, solicitanţilor, femei sau bărbaţi, fără discriminare. 

(2) Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de şanse ş i de 
tratament între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova sau provoca nicio formă de 
discriminare bazată pe criteriul de sex. 

ART. 24 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egali tăţi i de tratament faţă de 
toţi salariaţii şi angajatorii. 

(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criteri i de sex, 
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă . 

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai mulle dintre criteriile prevăzute la al in. (2), c<lre au ca scop 
sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirectă actele ş i faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii 
decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

ART. 25(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate 
activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate ş i sănătate în muncă, precum şi de 
respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri 
colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 
împotriva concedierilor nelegale. 

(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul 
de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare. 

ART.26. (1) Încălcarea prevederilor prezentului capitol poate atrage răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate. 

(2)Daca un salariat sesizeaza incalcarea normelor mai sus mentionate, savarsite de alti 
salariati, conducatorul unitati i convoaca comisia de disiplina in termenul de 15 zile de la primirea 
sesizarii, care va constata existenta/inexistenta, precum si gravitatea faptei savarsite, urmand, ca 
in functie de constatarile comisiei sa aplice sanctiunile disciplinare, prevazute in prezentul 
regulament la art.64. 
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(3) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei 
la 100.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) ş i (4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 
alin. (1), art. 10 alin. (1), (2), (3), (4), (6) şi (8), art. 12-22 şi art. 29 din Legea nr.202/2002. 

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţi i lor art. 10 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii. 

(5) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor mentionate la alin.(3) si alin.( 4) se fac de 
către: 

a) Inspecţia Muncii, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, în 
cazul contravenţii lor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 
1 O alin. (1 ), (2), (3), ( 4), (6) şi (8), art. 11-13, precum şi art. 29 din Legea nr.202/2002; 

b) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în cazul contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1), (2), (3) şi (4), precum şi ale art. 14-22 din Legea 
nr.202/2002. 

CAPITOLUL IIL 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR 

A. DREPTURILE ANGAJATORULUI 

ART.27. Angajatorul are în principal următoarele drepturi: 

să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei. In acest scop, angajataorul are dreptul de 
a reorganiza activitatea unitatii prin infiintarea ori prin desfiintarea unor locuri de munca. 
Desfiintarea locurilor de munca trebuie sa fie efectiva si se poate dispune numai pentru o 
cauza reala; 
să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, prin regulamentul intern si 
regulamentul de organizare si functionare; 
sa stabileasca noi norme de munca, in situatia in care normele de munca existente nu mai 
corespund conditiilor tehnice in care au fost adoptate sau nu asigura un grad complet de 
incarcare a timpului normal de munca,. 
să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor; 
să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
să constate săvârşirea abaterilor disciplinare si să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
legii şi prezentului regulament. 

B.OBLIGAŢIILE ANGAJA TOR ULUI 

ART.28. Conducerea instituţie i este asigurată de catre Primarul orasului Brezoi, ajutat de catre 
Viceprimar si de catre secretarul orasului Brezoi. 

ART.29. Conducerea instituţiei are datoria să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea 
condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a muncii, să asigure un control eficient al 
îndeplinirii sarcinilor în toate compartimentele, să se preocupe de îmbunătăţirea continuă a 
condiţiilor de muncă, să organizeze şi să sprij ine perfecţionarea pregătirii profesionale a 
persoanelor încadrate în muncă. Conducerea instituţiei este obligată: 

să examineze cu atenţie şi să ia în considerare sugestiile şi propunerile salariaţilor în vederea 
îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele şi să-i informeze asupra modului de 
rezolvare; 
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să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din actele normative in vigoare si din 
contractul individual de munca. Drepturile salariale nu vor putea face obiectul vreunei 
tranzactii sau limitări. 
să plătească înaintea oricăror alte obligaţii salariile, contribuţiile ş i impozitele aflate în sarcina 
lor; 
să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat al instituţiei; 
să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor; 
sa previna orice forma de discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe 
criterii de sex, varsta, apartenenta nationala, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine 
sociala, handicap, apartenenta ori activitate sindicala; 
sa asigure salariatilor acces periodic la formarea profes ionala. 

ART.30. Conducerea instituţiei va asigura: 

crearea condiţii lor necesare ridicării calităţii şi eficienţei întregii activităţi , care să corespundă 
schimbărilor determinate de progresul tehnico-ştiinţific, de noile cerinţe manageriale; 
stabilitatea in muncă a fiecărui salariat, încadrarea ş i promovarea în muncă a personalului, în 
raport de pregătirea profesională, cu respectarea criteri ilor valorice de competenţă si probitate 
civică si profesională, stabilirea competenţelor şi atribuţii le acestuia, exercitarea controlului 
permanent asupra modului de îndepli nire a sarcinilor de serviciu; 

ART.31. Conducerea instituţiei va lua măsuri pentru: 

fo losirea raţională a forţei de muncă în condiţii le legii, în vederea realizării sarcinilor ce-i 
revin; 
efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului PSI la locul de muncă, potrivit 
l egislaţiei în vigoare; 
riclic<lr~fl cnlificării salariaţilor, asigur<lrP.~ stahilităţii acestora ş i promovarea lor în funcţii, 
clase sau grade profesionale în raport cu pregătirea profesională, vechimea şi rezultatele in 
muncă; 

eliberarea de legitimaţii şi ecusoant! tuturor persoanelor încadrate în muncă cu ind ic.<1ree'l 
funcţiei şi a locului de muncă; 
intocmirea, completarea ş i ţinerea la zi a carnetelor de muncă, întocmirea ş i înaintarea 
dosarelor de pensii în termenele legale; 
punerea la dispoziţie a spaţ i u lui corespunzător bunei desfăşurăr i a activităţii ş i asigurarea 
curăţeniei şi ordini i la toate locuri le de muncă. 

C.DREPTURILE SALARIAŢILOR 

ART.32. Salariatul are în principal, următoarele drepturi: 

dreptul la salarizare pentru muncă depusă; 
dreptul la repaus zi lnic şi săptămânal ; 

dreptul la concediu de odihnă, stud ii , etc; 
dreptul la egalitate de şansă şi tratament; 
dreptul la demnitate în muncă; 
dreptu l la securitatea si sănătatea în muncă; 
dreptul la acces pentru formarea profesională; 
dreptul la protecţie în caz de concediere colectivă, in conditiile legii; 
dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat, in conditiile legii. 
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ART.33. Salariaţii din cadrul primariei care îş i îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile ce 
le revin şi au o conduită ireproşabilă pot primi recompense, in conditiile legii. 

D.OBLIGAŢIILE SALARIATILOR 

ART.34. Personalul încadrat în cadrul primariei are datoria de a respecta ordinea şi disciplina la 
locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, din 
regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, din regulamentul intern, fişa postului şi 
dispozitiile conducerii. 

Principii le care guvernează conduita profesională a personalului angajat sunt următoarele: 

supremaţia Constituţiei s i a legii, principiu conform căruia salariaţii au îndatorjrea de a 
respecta Constituţia şi legile statului; 
prioritatea interesului public, conform căruia salariaţii au îndatorirea de a considera interesul 
public mai presus de interesul personal în exercitarea atribuţiilor; 
asigurarea egalităţi i de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor; 
profesionalism, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de 
serviciu cu responsabilitate, profesionalism, competenţă, eficienţă, corectitudine ş i 
conştiincioz itate; 

impartialitate ş i independenţă, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini 
sarcinile de serviciu, avand o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, 
economic, religios sau de altă natură; 
integritate morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite sau sa accepte direct ori 
indirect, pentru ei sau alţii vreun avantaj ori beneficii în vederea exercitării atribuţ iilor de 
serviciu; 
libertatea gândiri i ş i a exprimării, principiu conform căruia salariaţii pot să-şi exprime şi să-şi 
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept ş i a bunelor moravuri; 
cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia salariaţ i i în exercitarea atribuţi ilor de 
serviciu trebuie să fie de bună credinţă; 

ART.35. Îndatoririle generale ale ~alariap lor sunt următoarele: 

să respecte întocmai programul de lucru stabilit; 
să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor 
de serviciu în termen şi în condiţii de eficienţă maximă; 
să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle 
de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 
să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, să nu favorizeze 
vreun partid politic, să nu participe la activităţi politice in cadrul programului de lucru. 
să îndeplinească atribuţiile ce le revin di n funcţia publică sau contractuală pe care o deţin, 
precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate; 
să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici.Salariatu l are dreptu l să refuze 
in scris motivat indeplinirea dispoziţiilor primite, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a 
emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului 
când aceasta este vadit ilegală Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa conducătorului instituţiei. 
să păstreze secretul de serviciu precum si confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţii le 

sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea atributiilor de serviciu, cu excepţia 
informaţiilor de interes public. 
să respecte regimul juridic al conflictelor de interese si al incompatibilităilor stabil ite prin 
legi. 
să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ţii, în considerarea 
funcţiei lor , daruri sau alte avantaje; 
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să rezolve lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează; 
să îşi perfecţioneze pregătirea profesională prin : cursuri organizate de INA cu o durată 
minimă de 7 zile, formare individualizată, stagii de practică si specializare în tară sau 
străinătate. etc; 
să folosească materialele, inventarul sau rechizitele cât mai eficient; 
să respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii, precum şi cele de prevenire a 
incendiilor ş i a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile ori 
viaţa, integritatea fizică şi psihică a persoanelor; 
să înştiinţeze şeful ierarhic superior, să ia sau să propună măsuri după caz, de îndată ce a luat 
cunoştinţă de existenta unor nereguli, abateri , accidente de muncă, incendii, sustrageri, 
degradări etc. şi în orice situaţii asemănătoare; 
să folosească aparatura de tehnică de calcul din dotare în interesul instituţiei, luând măsurile 
corespunzătoare pentru asigurarea informaţiilor prelucrate; 
să aibă o comportare demnă şi corectă în cadrul relaţi ilor de serviciu şi în relaţiile cu petenţii; 
să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi decentă, să menţină ordinea ş i evidenţa în lucrări şi 
să păstreze curăţenia la locul de muncă; 
să reprezinte corespunzător instituţia în relaţiile cu cetăţenii, cu agenţii economici, cu firme 
din străinătate sau cu ocazia deplasări lor în interesul serviciulu i; 
să apere proprietatea publică, să ia măsuri de cheltuire raţională a fondurilor băneşti, să 
conserve şi să păstreze fondurile fixe şi cele de inventar; 
să se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se 
suplinească în serviciu, în cadrul specialităţii lor. 

La numirea, precum şi la eliberarea din funcţie funcţionarii publici sunt obligaţi să 
prezinte, în condiţiile legii, conducătorului instituţiei, declaraţia de avere. 

In exercitarea funcţiei publice, salariaţilor le este interzis: 

să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 
să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donaţii sau 
sponsorizări partidelor politice; 
să afişeze în cadru l instituţiei, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea 
partidelor politice ori a candidaţilor acestora. 

Salariaţi au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei ş i demnităţii persoanelor 
cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor de serviciu prin: 

întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 
formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

Salariaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi 

eficientă a problemelor cetăţenilor şi să respecte principiul egalităţ ii acestora in faţa legii şi a 
instituţiei prin: 

promovarea unor soluţi i similare si identice raportate la aceeaşi categorie si condiţii de fapt; 
eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind, naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice,stare materială, sănătate, vârstă, sex, etc. 

Salariaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului, a 
instituţiei, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun gospodar. 
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ART.36. Enumerarea drepturilor şi obligaţii lor angajatorului si a salariaţilor nu sunt limitative, 
ele completându-se de drept cu cele cuprinse în actele normat ive in vigoare. 

CAPITOLUL I V. 
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR 

INDWIDUALE ALE SALARIATIILOR 

ART.37. Salariatii pot formula cereri in legatura cu problemele aparute pe parcursul desfasurarii 
activitatii, pe care le adreseaza sefilor de servicii/birouri/compartimente sau conducatorului 
unitatii. 

ART.38. Cererile sau reclamatiile adresate sefilor de servicii/birouri/compartimente in caz de 
nesolutionare in termen de 30 de zile, sunt aduse spre solutionare conducatorului unitatii. 

CAPITOLUL V. 
REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE 

A. TIMPUL DE LUCRU, CONCEDII ŞI ZILE LIBERE 

ART.39. Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpu lui de munca este de 

8 ore pe zi s i 40 ore pe saptamana, ore realizate in 5 zile, de regula in intervalul luni-vineri cu 
doua zile repaus. In functie de specificul unitatii sau a muncii prestate, se poate opta si pentru o 
repartizare inegala a timpului de munca cu respectarea duratei normale a timpulu i de munca de 
40 ore pe saptamana. Limitele obligatorii ale zilei s i saptamanii de lucru, modul de organizare a 
timpului de munca precum si evidenta salariati lor in unitate se stabilesc prin dispozitia priamrului 
orasului Brezoi,. 

Repausul pentru servirea mesei este de 15 minute şi se include în programul de lucru. 

ART.40. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garant salariaţilor, acesta nu poate forma 
obiectul vreunei cesiuni, rt::uuuţări sau limitări. 

ART.41. Timpul de repaus săptămânal este in zile le de sâmbăta şi duminica. 
In mod exceptional, in situatiile in care, in scopul asigurarii unor servicii publice de urgenta, care 
impune desfasurarea activitatii in zilele de sambata si/sau duminica, repausul saptamanal se 
poate acorda in alte zile. 

ART.42. Programarea concediilor de odihnă se face prin grija Serviciului Resurse Umane, pe 
baza propunerilor primite de la serviciile/birourile/compartimentele din cadrul primariei, astfel 
încât să se asigure atât bunul mers al activităţii cât şi satisfacerea intereselor salariaţilor. 
Concedi ile de odihnă se acordă pe bază de cerere aprobată de conducerea instituţiei. Primarul 
orasului Brezoi poate rechema din concediu ori de câte ori trebuinţele serviciului o impun. 

Conducerea instituţiei poate acorda persoanelor încadrate concedii fără plată la cererea 
acestora, a căror durată va fi stabilită în raport cu interesele bunei desfăşurări a activităţii ş i în 
conformitate cu reglementările în vigoare sub aspectul duratei. 

Evidenţa concediilor de odihnă, medicale, fără plată, pentru creşterea copilului până la 
doi ani etc. va fi ţinută de Serviciul Resurse Umane. 

Durata concediului de odihnă este de 21 - 25 zile lucrătoare, în funcţie de vechimea 
salariatulu i în muncă. 
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Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazurile în care din motive temeinic 
justificate, acesta nu a putut fi efectuat, concediul de odihnă cu acordul persoanei în cauză este 
acordat obligatoriu de către conducerea instituţiei în cursul anului viitor. 

Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu 5 zi le înaintea plecării în concediu. La 
determinarea acesteia se va lua în calcul, pe lângă salariul de bază şi sporurile de care beneficază 
salariatul. 

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai la încetarea 
raporului de muncă al salariatului. 

ART.43. Evidenţa prezenţei la program se ţine pe bază de pontaj intocmit de către seful fiecărui 
serviciu/birou. Salariatii sunt obligati sa semneze condica de prezenta. 

În cazuri excepţionale, când interesele instituţiei o impun, se pot efectua ore suplimentare, 
conform legii, iar evidenţa acestora se ţine într-un registru, care va cuprinde numele salariatului, 
data, orele efectuate, scopul, orele compensate cu timp liber, orele plătite precum şi aprobarea 
şefului ierarhic superior. Orele prestate suplimentar peste progamul de muncă, atat de catre 
salariatii contractuali ai institutiei cat si de catre functionarii publici, de principiu se compenseaza 
cu timp liber corespunzător in urmatoarele 30 de zile de la efectuarea acestora sau sunt platite, in 
conditii le legii. 

Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile mentionate 
anterior se pot plati, in conditiile legii, numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa 
de seful ierarhic superior. 

Evidenţa deplasărilor pe teren a salariati lor se va ţine într-un registru care să cuprindă 
numele, data, ora plecării , ora întoarcerii, locul unde se face deplasarea şi scopul acesteia. Acest 
registru se află la intrarea in instituţie. 

Pontajul de prezenţă lunar şi a orelor suplimentare se depune la Serviciul Resurse Umane 
până la data de 30 a fiecărei luni, însoţit de certificatiul medical dacă este cazul. 

ART.44. În cazul în care angajatul se află în concediu medical, acesta are obligaţia să anunţe 
Serviciul Resurse Umane în timp de 24 de ore de la data ivirii situatiei. 

A.KT.45. Salariaţii au dreptul la zilt:: liue::re plătite pentru evenimente deosebite în familie sau 
pentru alte situaţii, după cum urmează: 

- căsătoria salariatului - cinci zile; 
naşterea sau casatoriu unui copil - trei zile, la care se adaugă încă 1 O zile dacă tatăl copilului 
nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură; 
decesul soţului, sau al unei rude pana la gradul II inclusiv, ori afin pina la gradul II inclusiv -
trei zile. 

B.MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU SI 
A CELOR CONTRACTUALE 

ART.46. Salariaţii pot fi delegaţi sau detaşaţi de conducătorul instituţiei publice în care 
funcţionează să îndeplinească anumite activităţi în afara instituţiei publice, în aceeaşi localitate 
sau în altă localitate. 

Delegarea se dispune în interesu l instituţiei publice în care este încadrat salariatul, pe o 
perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice, iar cu acordul funcţionarului public maxim 90 zile 
calendaristice intr-un an. In cazul personalului contractual delegarea se poate dispune pe o 
perioada de 60 zile şi poate fi prelungită cu incă 6o de zile cu acordul salariatului . 
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Pe timpul delegării salariatului îşi păstrează funcţia şi salariul, iar instituţia publică ce îl 
deleagă este obligată să suporte costul legal al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de 
delegare, conform legislatiei in vigoare. 

Salariatul poate refuza delegarea dacă se află în una dintre urmatoarele situaţii: 

- graviditate; 
- isi creşte singur copi lul minor; 
-starea sanatati i dovedita prin certificat medical, face contraindicata delegarea. 

ART.47. Detaşarea se d ispune în interesul instituţiei publ ice în care urmea~ă să îşi desfăşoare 
activitatea, funcţionarul public pentru o perioadă de cel mult 6 lun i. In cursul unui an 
calendaristic un salariat poate fi detaşat mai mult de 6 luni, numai cu acordul său scris. 

Pe perioada detaşării salariatul îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale. Dacă salariul 
corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. 
Pe timpul detaşării în altă localitate instituţia publică beneficiară este obligată să îi suporte costul 
legal al transportului, dus ş i întors, cel puţi n o dată pe lună, al cazării ş i al indemnizaţiei de 
detaşare. 

ART.48. Salariatul poate refuza detaşarea în următoarele cazuri: 

graviditate; 
işi creşte s ingur copilul; 
starea sănătăţii, devedită prin certificat medical face contraindicată detaşarea; 
detaşarea se efectuează intr-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunuzătoare de 
cazare; 
este singuru l întreţinător de familie; 
motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării. 

ART.49.Transferul ca modalitate de modificare a raporturilor de serviciu, in cazul funcţioanarilor 

publici, poate avea loc in interesul serviciului sau la cererea funcţionarului public. 
Transferul se poate efectua într-o funcţie publică pentru care sunt îndeplinite condiţiile 

specifice prevăzute in fişa postului. 
Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia 

publică deţinută de funcţ ionaru l public şi numai cu acordul scris al acestuia. In cazul transferului 
in alta localitate, funcţionarul public are dreptul la o indemnizaţie egală cu salarul net calculat la 
nivelul salariului din luna anterioară celei in care se transferă si la un concediu platit de 5 zile. 
Plata acestor drepturi se suporta de unitatea la care se transferă, in termen de 15 zile de la data 
aprobarii transferului. 

ART.SO. Mutarea în cadrul altui compartiment poate fi temporară sau definitivă m cazul 
funcţionarilor publici. 

Mutarea defi nitivă în cadrul altui compartiment se aprobă cu acordul scris al 
funcţionarului public. 

Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, pe o perioadă de 
maxim 6 luni intr-un an, cu respectarea pregătirii profesionale si a salariului pe care il are 
funcţionarul public. 

ART.Sl. Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţ ii publice de conducere vacante se 
realizează prin promovarea temporară, maxim 6 luni, a unui funcţionar public care indeplineste 
conditiile specifice de ocupare a funcţiei publice respective, după obţinerea avizului Agentiei 
Naţi onale a Funcţionarilor Publici. 
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Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este delegat să o exercite este mai 
mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu. 

ART.52. Suspendarea raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici, opereaza 
astfel: 

a). suspendarea de drept, atunci cind funcţionarul public se află în una din urmatoarele situaţii: 

este numit sau ales intr-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă; 
este incadrat la cabinetul unui demnitar;este desmenat de către autoritate să desfăşoare 
activitate in cadrul unor misiuni diplomatice, etc; 
desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea in condiţiile legii ; 
efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, concentrat sau mobilizat; 
este arestat preventiv; 
efectuează tratament medical în străinătate;se află în concediu pentru incapacitate temporară 
de muncă; 
carantina; 
concediu de maternitate; 
este dispărut, iar disparitia a fost constată prin sentinţă judecătorească; 
fortă majoră; 
alte cazuri expres prevăzute de lege. 

In termen de 5 zile calendaristice de la data incetării motivului suspendării, funcţionarul 
este obligat să informeze în scris instituţia si conducătorul acestuia dispune in termen de 5 zile, 
reluarea activităţii de către salariat. 
b ). suspendare din initiativa funcţionarului, atunci cand funcţionarului public se afla in una dintre 
următoarele situaţii: 

-concediu pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau in cazul copilului handicapat 
până la implinirea vârstei de 3 ani; 

concediu pentru îngrij irea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau in cazul copilu lui 
handicapat până la implinirea vârslei de 18 ani; 
pentru participarea la campanii electorale; 
pentru participarea la greve. 

Cererea de suspendare a raportului de serviciu se fac.e în scris cu 15 zile calendaristice 
inainte de data cu care se solicită suspendarea. Încetarea si reluarea activităţii se face prin actul 
administrativ emis de conducatoru l instituţie i . 

Pe perioada suspendării raporturilor de serviciu, instituţia are obligatia să rezerve postul 
aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face pe perioadă determinată de către un funcţionar 
public din corpul de rezervă al funcţionari lor publici sau de catre o persoană in regim contractual 
cu avizul Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici, egală cu perioada suspendării titularului . 

Actul administrativ pr in care se aprobă suspendarea sau reluarea activităţii se comunica 
A.N.F.P in termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii. 

ART.53. Contractu l individual de munca, in cazul angajatilor contractuali, se suspendă de drept 
in următoarele situatii: 

a) concediu de maternitate; 
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 
c) carantina; 
d) efectuarea serviciului militar; 
e) exercitarea unor funcţii in cadrul unei autorităţi executive, legislative sau judecătoresti; 
f) indeplinirea unei funcţii de conducere salaritare in sindicat; 
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g) forta majoră; 
h) in cazul in care s-a dispus masura arestarii preventive; 
i) alte situaţii prevăzute expres de lege; 

ART.54. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din initiativa salariatului m 
următoarele situaţii: 

a) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 2 ani sau in cazul copilului handicapat 
până la implinirea vârstei de 3 ani; 

b).concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau in cazul copilului 
handicapat până la implinirea vârstei de 18 ani; 
c). concediu paterna!; 
d).concediu pentru formare profesionala; 
e).participarea la greve; 
f). absente nemotivate; 
g).exercitarea unor funcţii elective. 

ART.SS. Contractul de muncă poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele 
situaţii: 

a). pe durata cercetării disciplinare prealabile; 
b). ca sancţiune disciplinară; 
c). in cazul in care angajatorul formulează plîngere penala impotriva salariatului ; 
d). in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de muncă, pentru motive 

.. :economice, structurale, etc; 
e). pe durata detasării. 

ART.56. Contractul de muncă poate fi suspendat s i prin acordul partilor, in cazul concediilor fara 
plata pentru studii sau interese personale. 

ART.57. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în următoarele 
situaţii: 

a) de drept; 
b) prin acordul părtilor, consemnat in scris; 
c) eliberarea din funcţie; 

d) destituirea din funcţie; 
e). demisie. 

Raportul de serviciu încetează de drept in următoarele situaţii: 

1. la data decesului funcţionarului; 
2. la data rămânerii irevocabile a hotarârii judecătoreşti de declarare a mortii funcţionarului 

public; 
3. daca funcţionarul public nu mai indeplineste urmatoarele cerinte: nu are cetatenie română si 
domiciliul în România, nu are capacitate deplină de exerciţiu, nu îndeplineşte condiţiile de studii 
cerute de funcţia publică; 
4. la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate; 
5. ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire in funcţia publică, 
prin sentinta judecatoreasca definitivă; 
6. a fost condamnat printr-o sentinta judecatoreasca sau prin care s-a dispun priva rea de libertate; 
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7. la data expirării termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca. 

Constatarea cazurilor de încetare de drept a raporturilor de serviciu se face prin actul emis de 
conducatorul instituţiei, in termen de 5 zile lucratoare de! a data ivirii situaţiei, şi se comunică in 
termen de 1 O zile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Raportul de serviciu încetează si prin acordul părtilor consemnat in scris. 
Eliberarea din funcţie pentru motive neimputabile fucţionarului are loc in următoarele 

situaţii: 

l. instituţia îşi încetează activitatea ori a fost mutată intr-o altă localitate, şi funcţionarul public nu 
este de acord să o urmeze; 
2.instituţia îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii; 
3.ca urmare a reintegrării in funcţia publică a unui funcţionar eliberat sau destituit nelegal, pe 
baza unei sentinte judecatoresti; 
4.pentru incompetenţă profesională in cazul obţinerii calificativului " nesatisfacator" la evaluarea 
performantelor profesionale; 
5. nu indeplineste condiţiile specifice de ocuparea postului; 
6. starea sanatatii, constatată prin expertiză medicală nu îi mai permite să îndeplinească atribuţiile 
corespunzătoare funcţie i publice. 

Destituirea din funcţia publică se dispune prin act administrativ al conducatorului instituţiei, 
care se comunică funcţionarului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, pentru motive 
imputabile acestuia: 

1. ca sancţiune disciplinară; 
2. daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate ş i funcţionarul public nu actionează în termen 
de 1 O zile calendaristice in vederea rezolvării incompatibilităţi i. 

Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, 
notificată în scris conducatorului instituţiei. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 
30 de zile calendaristice de la inregi:::;lrare. 

La incetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public trebuie să predea lucrările şi 
bunurile care iau fost incredintate in vederea exercitării atribuţiilor. 

La încetarea raporturilor de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite 
în cadrul carierei, cu execepţia cazului când încetarea raporturilor a avut loc din motive 
imputabile lui. 

In cazul în care raportul de serviciu a incetat din motive pe care funcţionarul le consideră 
netemeinice sau nelegale, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

ART.58. Contractul individual de muncă al personalului contractual, încetează în următoarele 
situaţii: 

a) de drept, conform prevederilor art. 56 Codul Muncii; 
b) ca urmare a acordului părţilor, consemnat in scris; 
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi in cazurile si conditiile limitativ prevazute 
de lege. 

ART.59. Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa 
angajatorului, ş i poate fi dispusă pentru motive care tin sau nu de persoana salariatului. 

Este interzisă concedierea salariatilor pe următoarele criterii : sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoarem etnie, religie, optiune polită, 
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handicap, apartenenţă, activitate sindicală,exercitarea in condiţiile legii a dreptului la greva sau a 
drepturilor sindicale, etc. 

Conducătorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului 
in urmatoarele cazuri: 

- in cazul în care a savârsut o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a 
muncii; 

in cazul in care salariatul este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 60 zile; 
in cazul in care prin organele medicale se constată inaptitudinea fizică sau psihică a 
salariatului pentru indeplinirea atribuţiilor de serviciu; 
in cazul in care salariatul nu corespunde profesional postului. 

Cazurile in care este interzisă concedierea sunt cele prevăzute de art. 60 Codul Muncii. 
Concedierea pentru săvârşirea de abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de 
disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării 
prealabile şi în termenele prevăzute de lege, cercetare care se efectuează şi in cazul in care se 
dispune concedierea pe motive profesionale. 

Salariaţii concediaţi beneficiază de un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare 
cu excepţia celor aflaţi in perioadă de probă. 

Dispoziţia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu: 

l; 

motivele care determina concedierea; 
durata preavizului; 
crieteriile de stabilire a ordinii de prioritate; 
lista tuturor locurilor de muncă disponibile in unitate si termenele in care salariaţii pot opta 
pentru un alt post vacant; 

Dispozitia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. 

ART.60. Demisia, in cazul salariatului contractual, este un act unilateral de voinţă al acestuia, 
care printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă. 

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 
15 zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie si 30 zile calendaristice pentru salariaţii cu 
funcţii de conducere. Angajatorul poate renunţa de perioada de preaviz. 

Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să-ţi producă toate efectele. 
Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contractul individual de muncă. 
Salariatul poate cere încetarea raporturilor de serviciu prin demisie. 
Demisia produce efecte după 15 zile de la înregistrare, dacă solicitantul şi conducătorul 

instituţiei publice nu au convenit ca acestea să se producă mai repede. În cazul funcţii lor de 
conducere termenul este de 30 de zi le. 

C.COMISIA PARITARĂ 

ART.61. In cadrul primariei funcţionează o comisia paritară care participă la stabilirea măsurilor 
privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii salariaţilor instituţiei în timpul 
exercitării atribuţiilor lor. 

În acest sens comisia paritara formulează propuneri care privesc: 

a) organizarea eficientă a timpului de muncă al salariaţilor instituţiei; 
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b) formarea profesională a salariaţilor instituţiei; 
c) măsuri de protecţie a muncii. 

Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor care privesc buna funcţionare a 
instituţiei în care s-a organizat. În acest sens, aceasta, propune măsuri concrete de eficientizare a 
activităţii instituţiei. 

CAPITOLUL VL 
ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 

ART.62. Încălcarea de către salariat a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 
contravenţională, civi lă sau penală, după caz. 

Încălcarea cu vinovăţie de către salariat a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o 
deţine şi a normelor profesionale şi civice prevăzute de lege si prezentul Regulament constituie 
abatere d isciplinară şi atrage răspunderea d iscipl i nară a acestuia. 

A.ABATERI DISCIPLINARE 

ART.63.Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 

întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu; 
neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
absenţe nemotivate de la serviciu; 
nerespectarea în mod repetat a programului de muncă; 
întervenţie sau stăruinţe pentru rezolvarea unor cererei în afara cadrului legal; 
nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 
manifestări care aduc atingere prestigiului inst ituţiei; 

desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu sau alte sarcini încredinţate de 
conducătorul compartimenului sau a instituţiei ; 
încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese 
şi interdicţii. 

B.SANCTI UNJLE APLICABILE 

Art.64.Încălcarea cu vinovăţie de către un salariat - funcţionar public, indiferent de funcţia pe 
care o ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere 
disciplinară, si se sancţionează după caz cu: 

mustrare scrisă; 
diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pină la 3 luni; 
suspendarea dreptului de avansare, sau după caz de promovare in funcţia publică pe o 
perioada de 1 -3 ani; 
trecerea într-o funcţie publică inferioară cu diminuarea corespunzătoare a salariului; 
destituirea din funcţia publ ică. 

Încălcarea cu vinovăţie de către un salariat - contractual , indiferent de funcţia pe care o 
ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere 
disciplinară, si se sancţionează după caz cu: 

avertisment scris; 
suspendarea contractului individual de muncă pe o perioada maxima de 1 O zi le lucratoare; 
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retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător, pe o perioadă de maxim 60 
zile; 
reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5- 1 0%; 
reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 
1-3 luni cu 5- 10%; 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

ART.65.Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificată de la serviciu în timpul 
programului sau înainte de expirarea acestuia, neg lijenta repetata in rezolvarea lucrarilor, refuzul 
nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu , comportarea necorespunzătoare în 
relaţii le cu salariaţii din instituţie şi petiţionarii precum ş i orice altă manifestare prin care se 
aduce atingere folosir ii complete a timpului de lucru, atrage sancţionarea persoanei încadrate 
vinovate cu una din sancţiunile prevăzute la art.30. 

Lipsa nemotivata de la serviciu a salariatului care depaseste 3 zile consecutiv sau 5 zile 
Ia date diferite in cursul unei luni, poate atrage direct desfacerea contractului individual de 
munca. 

Cap. VIL REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA, 

ART.66.Abaterile de la prezentul Regulament săvârşite de salariaţi atrag răspunderea 
corespunzătoare din partea acestora. În cadru l primariei funcţionează comisia de disciplină care 
cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile 
salariaţilor care le-au săvârşit, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 

Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii: 

prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că salariatul este nevinovat atâta timp 
cât vinovăţia sa nu a fost dovedită; 
garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul salariatului de a fi 
audiat, de a prezenta dovezi In apărarea sa şt de a li a!)tslalll~ uu avat'âlut'~ 
celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplină de a proceda fără 
întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor 
prevăzute de lege; 
contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii 
divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea 
disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină; 
proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii 
disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie 
aplicată; 
legalitatea sancţiunii , conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile 
disciplinare prevăzute de lege; 
unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o 
singură sancţiune disciplinară. 

ART.67. Comisia de disciplină are următoarele atribuţi principale: 

cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată; 
propune sancţiunile disciplinare dacă este cazul; 
întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauză pentru care a fost sesizat conducătorului 
instituţiei pentru a putea fi aduse la cunoştinţă Agenţiei Naţionale a funcţionarilor Publici ; 

ART.68. Comisia de disciplină poate fi sesizată de catre: 

conducătorul instituţiei; 
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şeful compartimentului în cadrul căruia îşi desfăşoara activitatea salariatul a cărui faptă este 
sesizată; 

orice altă persoană care se consideră vătămată de fapta unui alt salariat. 

ART.69. Sesizarea se face în scris în cel mult 2 luni de Ia data săvârşirii faptei care constituie 
abatere disciplinara ş i trebuie să cuprindă: 

numele, prenumele, domiciliu l, funcţia deţinută de persoana care formulează sesizarea; 
numele, prenumele, domiciliul, compartimentul in care isi desfasoara activitatea persoana a 
carui fapta este sesizata; 
descrierea faptei care constituie obiectul sesizării; 
arătarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea; 
data, semnătura 

ART.70. Sesizarea se depune la secretarul comisiei, care o prezintă preşedintelui comisiei în 
termen de maxim 2 zile de la data înregistrării, părţile implicate sunt citate în scris cu cel puţin 3 
zile inaintea datei programate, precizându-se locul, data, ora. Şedinţele pot fi publice şi sunt 
consemnate într-un proces verbal de şedinţă. 

ART. 71. Salariatul a cărui faptă este cercetată poate fi însoţit de un avocat. 
La primul termen comisia verifică legalitatea procedurală a sesizări i şi dacă condiţiile 

nu sunt îndeplinite sesizarea se clasează. 

ART.72.Actul administrativ al sancţiunii este emis de conducătorul instituţiei în termen de cel 
mult 5 zile lucrătoare de la data primirii raportului de Ia Comisia de disciplină. 

ART.73. La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii 
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele 
abaterii , comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele 
acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate. 

Sancţiunea disciplinară, cu exceptia avettisrnenlului scris/mustrarea 3cri!Ja, nu poate fi 
aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea 
salariatului trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul salariatului de a se 
prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează 
într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată. 

Sancţiuni le disciplinare prevăzute la art. 30 alin. 1 se aplică de conducătorul instituţiei Ia 
propunerea comisiei de disciplină iar cele de la alin 2 se aplică de conducătorul instituţiei Ia 
propunerea persoanei desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara. 

Actul administrativ de sancţionare conform prevederilor art. 30 alin.l se emite in termen 
de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplină ş i se comunica 
salariatului (funcţionarului public) sancţionat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiteri i 
lui. Funcţionarul public nemultumit de sancţiunea aplicată se poate adresa A.N.F.P. sau instantei 
de contencios administrativ, so licitând anularea sau modificarea sanţiunii disciplinare. Referitor 
la sancţiunile aplicate salariatului ( contractual ) Ia art 30 alin.2, dispozitia de sancţionare se 
comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la 
data comunicării. Comunicarea in toate cazurile se face cu semnătura de primire a salariatului 
sancţionat, sau prin scrisoare recomandată la domiciliul acestuia. Dispoziţia de sancţionare 
aplicată la art. 30 alin.2 poate fi contestată in termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicării la instanţele judecătoreşti competante. 

ART.74. Sancţiunile disciplinare aplicate salariatilor - funcţionari publici - se radiază, de drept, 
după cum urmează: 
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- în termen de 6 luni de la aplicare- mustrare scrisă; 
in termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată, in ceea ce priveste 
urmatoarele sanctiuni: diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pină la 3 
luni, suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare, sau după caz de promovare in 
funcţia publică pe o perioada de 1 - 3 ani, trecerea într-o funcţie publică inferioară cu 
diminuarea corespunzătoare a salariului; 
în termen de 7 an i de la aplicare, in ceea ce priveste destituirea din funcţia publică. 

ART.75. Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au 
săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii salariaţi lor, 
acestia se pot adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul instituţia 
publ ică în care este numit salariatul sancţionat. 

ART.76. Răspunderea civilă a salariatului se angajează: 

a). pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei publice în care funcţionează; 
b).pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor cei s-au acordat necuvenit; 
c).pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în 
temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

ART.77. Repararea pagubelor aduse instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 35 lit. a) şi b) 
se dispune prin emiterea de către conducătorul instituţiei publice a unei dispoziţii de imputare, în 
termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de 
plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive 
şi irevocabile. 

Împotriva dispoziţiei de imputare salariatul în cauză se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ. 

Dreptul conducătorului instituţiei publ ice de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în 
termen de 3 ani de la data producerii pagubei. 

Suma stabilită prin dispoziţia de imputare se reţine in rate lunare din drepturile salariale 
care se cuvin salariatului. 

Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună 
cu celel!llte reţineri pe care le-ar avea cel in cauză, jumatate din salariul respectiv. 

In cazul in care contractul individual de muncă încetează inainte ca salariatul sa-I fi 
despagubit pe angajator, suma se recuperează de la noul angajator al salariatului, pe baza titlului 
executoriu transmis de către angajatoru l păgubit. 

Dacă persoana în cauză nu s-a reincadrat in muncă sau prejudiciul nu a fost recuperat in 
termen de 3 ani de la prima rată de retinere, recuperarea sumei datorate se face conform 
prevederilor Codului de procedură civi lă. 

ART.78. Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în 
legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale. 

În cazul în care în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală s-a 
dispus începerea urmăririi penale, conducătorul instituţiei publice va lua măsura de suspendare a 
salariatului din funcţia p~blică pe care o deţine. Suspendarea din funcţie operează şi în cazul în 
care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva salariatului care a săvârşit o infracţiune de 
natură să îl facă incompatibil cu funcţia publ ică pe care o ocupă. Dacă parchetul dispune 
scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, precum şi în cazul în care instanţa 
judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcţie 
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încetează iar salariatul va fi reincadrat in funcţia detinută si îi vor fi achitate drepturile salariale 
aferente perioadei de suspendare. 

CAP. VIII MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU 
CONTRACTUALE SPECIFICE 

Art. 79. Pentru asigurarea aplicarii dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de munca la nivelul 
unitatii functioneaza urmatoarele principii: 

permanenta informare a conducerii despre aparitiile sau modificarile cadrului legal in 
domeniul relatiilor de munca; 
prompta informare, sub semnatura de luare la cunostinta, a salariatilor despre noile 
reglememntari in domeniul relatiilor de munca si mai ales a sanctiunilor specific; 
imediata aplicare a normelor legale ce implica modificari ale regimului de munca la nivelul 
unitatii; 
insusirea si apl icarea tuturor normelor legale incidente ppotrivit specificului activitatii 
unitatii. 

CAP.IX CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA 

Art. 80. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a 
activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite 
pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. 
(2) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu 
cerinţele postului. 
(3) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale 
individuale. 

Art.81. Pentru functionarii publici criteriile si procedurile de evaluare sunt cele prevazute de HG 
nr.611/2008. 

Art.82. Pentru personalul contractual, salariati ai unitatii se aplica urmatoarea procedura de 
evaluare profesionala: 

Art.83. (1 )Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anulu i pentru care se 
face evaluarea. 
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie a anului următor perioadei evaluate. 

(3) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în 
următoarele situaţii: 

a) persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei 
corespunzătoare stagiului de debutant; 

b) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru 
care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii ; 

c) angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, 
precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de 
conducerea fiecărei instituţii publice; 

d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, 
pentru care eval uarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii; 

e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau 
în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de 
conducerea fiecărei instituţii publice. 
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Art.84. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluater. 
(2) Are calitatea de evaluater: 
a) persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară 

activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată; 
b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii 

pentru persoanele de conducere. 
(3) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

se aprobă de conducătorul instituţiei publice. 

Art.85.Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

a) între 1,00 şi 2,00- nesatisfăcător; 
b) între 2,01 şi 3,50 - sat isfăcător; 
c) între 3,51 şi 4,50 - bine; 
d) între 4,51 şi 5,00- foarte bine. 

Art.86. (1) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu 
note de la 1 la 5, nota exprimând gradu l de îndeplinire a respectivului criteriu. 
(2) Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se face 
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă. 

(3) Pentru funcţiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor 
obţinute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. 1 şi II din anexa nr. 2a. 

(4) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5- nivel maxim. 

Art.87. (1) Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun 
1
' în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse umane. 

(2) Contestaţiile se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul 
sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor, din instituţia publică. 
(3) Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora. 

Art.88.Evaluarea activitatii persoanelor încadrate in functii contractuale de debutant se face in 
termen de 5 zile lucratoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre conducatorul 
compartimentului in care debutantul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, pe baza urmatoarelor 
criterii : 

a) gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului de activitate ; 
b) gradul de adaptabilitate si flexibilitate in indeplinirea atributiilor; 
c) capacitatea de a lucra in echipa, de a sprijini activitatea echipei in realizarea obiectivelor 

acesteia. 

Art. 89. Evaluarea activitatii persoanelor încadrate in functii contractuale de conducere si de 
executie se face pe baza urmatoarelor criterii: 

I. Pentru funcţiile de execuţie: 
l. Cunoştinţe şi experienţă profesională 
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa 

postului 
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, 

perseverenţă, obiectivitate, d iscip lină 

5. [ntensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în 
normativele de consum 
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6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 
7. Condiţii de muncă 

II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare: 

1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii 
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului 
4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de 

bună colaborare cu alte compartimente 

Art. 90. Fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt prevazute in anexele 1 
si 2 la prezentul regulament. 

CAPITOLUL X 
DISPOZIŢII FINALE 

ART.91.Prezentul Regulament intern a fost aprobat Prin Dispozitia Primarului orasului Brezoi, 
nr.437/23.09.2014. 

ART.92.Regulamentul intern va fi comunicat şefilor servicii/birouri/compartimente din cadrul 
primariei, cărora le revine sarcina de a-1 aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine. 

Pentru cei încadraţi în muncă după intrarea în vigoare a prezentului Regulament intern, 
aducerea la cunoştinţă se va face de către Compartimentul Resurse Umane. 

Prevederile prezentului Regulament se întregesc cu alte dispozi ţii cuprinse în legislaţia 
muncii sau in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata. 

Prezentul Regulament intern se va afisa la sediul institutiei s i isi va produce efectele de la 
data incunostintarii salariatilor institutiei. 

Toate modificarile si completarile ulterioare vor fi aduse la cunostiinta salariatilor prin 
grija sefilor de servici i/birouri/compartimente din cadrul primariei. 

Prezentul regulament a fost avizat de comisia paritara si de catre reprezentantul 
organizatiei de sindicat. 

Avizat, 
Comisia paritara, 

Antonescu Ma~c~ 
Turcu Georget '---.:::."--'-------' 
Constantin Ion 

--+-H~~------

Avizat, 
Reprezentant salariati/Sindicat, 

Dan Maria_--'ltrJ:--"-~-+------

Intocmit, 

Compartiment Resurs~ane, 
insp.Efrim Maria ---"-~-~..:n--+-----' 

A vizat pentru legalitate, 

Secretar, du ~ 
Nicol~~\ 
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Anexa nr.l 

FIŞA DE EVALUARE 
a performanţelor profes ionale individuale 
pentru personalul cu funcţii de conducere 

Numele ... ........ , prenumele ............... . 
Funcţia ..................................... . 
Numele şi prenumele evaluatorului ........... . 
Funcţia ..................................... . 
Perioada evaluată .......... ...... ......... .. . 

Nr. 
crt. 

Denumirea criteriului de evaluare 

o 2 

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 

Nota 

2. Promptitudine ş i operativitate în realizarea atribuţiilor 
de serviciu prevăzute în fişa postului 

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor 
desfăşurate 

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, dispon i
bi litate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, 
disciplină 

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi 
a materialelor cu încadrarea în normative de consum 

6. Adaptarea la complexitatea muncii, i niţiativă ş i 

creativitate 
7. Condiţi i de muncă 

l. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 

Nr. Criteri ile de evaluare suplimentare pentru personalul Nota 
crt. cu funcţii de conducere 

o 2 

1. Cunoştinţe despre scopul , obiectivele şi rolul comparti
mentului în ansamblul unităţii 

2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii 
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în legătură cu acestea 
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii 

compartimentului 
4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat 

stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte 
compartimente 

Il. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare 
suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere 

Nota finală a evaluării= (nota pentru îndeplinirea criteriilor 
de evaluare de la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor 
de evaluare de la pct. II)/2 

Calificativul acordat: 

1. Numele şi prenumele evaluatorului .......... .. . 
Funcţia ................ . 
Semnătura evaluatorului .... ... . . 
Data ... .................... . 

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii 
profesionale desfăşurate 
Numele şi prenumele persoanei evaluate .............. . 
Funcţia ................ . 
Semnătura persoanei evaluate ........ . 
Data ................. . 

3. Contestaţia persoanei evaluate: 
Motivaţia ....... ......... .. ................... . 
Semnătura persoanei evaluate .. ...... . 
Data ................ . 

4. Modificarea aprecierii (DA, NU): 
Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea 
Funcţia acesteia .............................. . 
Modificarea adusă aprecierii .................. . 
Semnătura ......... . 
Data .............. . 
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5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării 
Numele şi prenumele ............................... . 
Funcţia acesteia ... ...... ... . 
Semnătura .............. . 
Data ................... . 

Avizat, 
Comisia paritara, 

Antonescu M~ack' 
Turcu George ---~--e::...--------
Constantin Ion 

~~~~------

Avizat, 
Reprezentant salariati/Sindicat, 

DanMaria ~ -- ---"=----/-+----

Intocmit, 

Compartiment Resu~ Umane, 
insp.Efrim Maria ----€"!92,._~. --?."-" \"tA.-+-----

- '\\ 

A vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

NicolaeS~ ~ 
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FIŞA DE EVALUARE 
a performanţelor profesionale individuale 
pentru personalul cu funcţii de execuţie 

Numele o o o o o o o 0000 o 000000 o o' prenumele o 0000 000 00 o 000 00 o 
Funcţia oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Numele şi prenumele evaluatorului oooooooooooo•ooooooooo 
Funcţia oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Perioada evaluată o 000000 o o o 000 000 o o o 000000 o o o o 00 o o o o o o o 

Nro 
crto 

Denumirea criteriului de evaluare Nota 

o 

lo Cunoştinţe şi experienţă profesională 
20 Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor 

de serviciu prevăzute în fişa postului 
3o Cal itatea lucrărilor executate şi a activităţilor 

desfăşurate 
40 Asumarea responsabilităţ i lor prin receptivitate, 

disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, 
obiectivitate, disciplină 

50 Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi 
a materialelor cu încadrarea în normative de consum 

60 Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi 
creativitate 

7 o Condiţii de muncă 

l. Nota pentru îndep linirea criteriilor de evaluare 

Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor 
de evaluare de la pct. I 

Calificativul acordat: 

1. Numele şi prenumele evaluatorului oooooooooooooooo 
Funcţia 00000000000000000 
Semnătura evaluatorului 000000000 
Data oooooooooooooo 

2 

Anexa nro2 
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Avizat, 

2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale 
desfăşurate 
Numele şi prenumele persoanei evaluate ....... ..... . 
Funcţia ................ . 
Semnătura persoanei evaluate ........ . 
Data ....................... . 

3. Contestaţia persoanei evaluate: 
Motivaţia ........... ..... . 
Semnătura persoanei evaluate ........ . 
Data ....................... . 

4. Modificarea aprecierii (DA, NU): 
-Numele şi prenumele persoanei care a modificat 
aprecierea .......... ....................... . 

- Funcţia acesteia ......................... . 
- Modificarea adusă aprecierii ............. . 
- Semnătura ................................ . 
-Data ............ . 

5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării 
-Numele şi prenumele ................. . 
- Funcţia acesteia .................... . 
- Semnătura ........ ............. ...... . 
-Data ...... ... ........................... . 

Intocmit, 
Comisia paritara, 

Antonescu Marc~eli , ~-Pr-----
Turcu Georgeta ''--~,..,_.-~~",.-----
Constantin Ion 

Compartiment Re urs 
insp.Efrim Maria ---l- ..... ';;...~>"\--+-----

--~~~------

Avizat, 
Reprezentant salariati/sindicat, 

Dan Maria _ _ ,_# __ +----=.;;:=~~ 

Secre~ r { _ 
~~~1 
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ORASUL BREZOI,JUDETUL VALCEA, 
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A Nr. 268 

Referitor la aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Brezoi, 

PRIMARUL ORASULUI BREZOI, JUDETUL VALCEA ~ SCHELL Robert 

Avand in vedere referatul nr.2402/19.04.2017, intocmit de catre d-na Efrim 
Maria, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, prin care propune 
aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Brezoi, 

In conformitate cu prevederile : 
- Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, 

modificata si completata ; 
- Legii nr.53/2003, Codul Muncii, republicata; 
- O.G. nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tutror formelor de 

discriminare, republicata, modificata si completata; 
- Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si 

barbati, OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, 
modificata si completata; 

- Legea nr.?/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici; 
- Legii nr.477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din 

cadrul autoritatilor si institutiilor publice ; 
- Legii nr.544/2001, privind accesul la informatiile de interes public ; 
- Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 
In temeiul art.63 si art.68 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica 

locala, republicata, modificata si completata, 
Emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art. 1 Se aproba Regulamentul Intem al aparatului de specialitate al Primarului 
orasului Brezoi, conform anexei, care face parte integranta din prezenta dispozitie 

Art.2. Ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza 
Compartimentul Resurse Umane. 

Art.3. Pe data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea 
Dispozitia nr.437/23.09.2014. 

Art.4. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se 
comunica compartimentelor de specialitate din cadrul unitatii, precum si Institutiei 
Prefectului-Judetul Valcea. 

Brezoi, 19 aprilie, 2017 

Avizat pentru legalitate 
Secretar, 

Nicolae SA~~ 




