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Capitolul I:

DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
1. Prezentul regulament de ordine interioarã se aplicã tuturor salariaţilor, atât
contractuali cât şi funcţionari publici, din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului şi al Consiliului Local al Oraşului Costesti indiferent de
durata contractului de muncã, raportului de serviciu precum şi celor care
sunt detaşaţi sau delegaţi.
2. Relaţiile de muncã impun, în toate sferele de activitate, necesitatea
respectãrii cu stricteţe a disciplinei şi îndeplinirea exemplarã a sarcinilor
de serviciu.
3. Respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncã,
constituie o obligaţie a fiecãrui salariat.
4. Persoanele care lucreazã în cadrul instituţiei ca delegaţi sau detaşaţi din
partea altor unitãţi sunt obligate sã respecte, pe lângã regulile de disciplinã
a muncii din unitatea care le-a delegat şi regulile prevãzute în prezentul
regulament.
ART. 2
Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplinã şi protecţie a
muncii din prezentul regulament se aplicã, în mod corespunzãtor, colaboratorilor
externi, precum şi oricãror alte persoane, pe timpul cât conlucreazã cu aceastã
instituţie.

Capitolul II:
OBLIGAŢIILE CONDUCERII INSTITUŢIEI
ART. 3
Conducerea instituţiei este asiguratã de Primarul Oraşului Costesti, viceprimar şi
secretarul unitãţii administrativ teritoriale.
ART. 4
1. Conducerea instituţiei are datoria sã ia toate mãsurile necesare pentru
asigurarea condiţiilor corespunzãtoare desfãşurãrii normale a muncii, sã
asigure un control eficient al îndeplinirii sarcinilor în toate
compartimentele, sã se preocupe de îmbunãtãţirea continuã a condiţiilor de
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2.

3.

4.
5.
6.

muncã, sã organizeze şi sã asigure perfecţionarea pregãtirii profesionale a
persoanelor încadrate în muncã.
Conducerea instituţiei este obligatã sã examineze cu atenţie şi sã ia în
considerare sugestiile şi propunerile salariaţilor în vederea îmbunãtãţirii
activitãţii în toate compartimentele şi sã-i informeze asupra modului de
rezolvare.
Sã acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din legi, inclusiv
contractul, raportul colectiv de muncã încheiat la nivel de instituţie.
Drepturile salariale nu vor putea face obiectul vreunei tranzacţii sau
limitãri.
Sã plãteascã înaintea oricãror alte obligaţii salariile, contribuţiile şi
impozitele aflate în sarcina lor.
Sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã calitatea de salariat al
instituţiei.
Sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal a salariaţilor.

ART. 5
Primarul Oraşului Costesti, în calitatea sa de şef al administraţiei publice locale
asigurã respectarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor, a
prevederilor Constituţiei, ale legilor ţãrii şi ale hotãrârilor Consiliului Local al
Oraşului Costesti
ART. 6
Conducerea instituţiei va asigura:




Crearea condiţiilor necesare ridicãrii calitãţii şi eficienţei întregii activitãţi,
care sã corespundã schimbãrilor determinate de progresul tehnicoştiinţific, de noile cerinţe manageriale;
Sã asigure stabilitatea în muncã a fiecãrui salariat. Încadrarea şi
promovarea în muncã a personalului, în raport de pregãtirea profesionalã,
cu respectarea criteriilor valorice de competenţã, probitate civicã şi
profesionalã, stabilirea competenţelor şi atribuţiile acestuia, exercitarea
controlului permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de
serviciu;

ART. 7
Conducerea instituţiei va lua mãsuri pentru:





Folosirea raţionalã a forţei de muncã în condiţiile legii, în vederea
realizãrii sarcinilor ce-i revin conform legislaţiei în vigoare, hotãrârilor
Consiliului Local şi dispoziţiilor primarului;
Efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului PSI la locul
de muncã, potrivit legislaţiei în vigoare;
Ridicarea calificãrii salariaţilor, asigurarea stabilitãţii acestora şi
promovarea lor în funcţii, clase, grade, trepte profesionale în raport cu
pregãtirea profesionalã, vechimea şi rezultatele în muncã în conformitate
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cu prevederile Codului Muncii, Legii nr. 188/1999, Statutului
funcţionarilor publici şi reglementarilor legale in domeniu;
Eliberarea de legitimaţii şi ecusoane tuturor persoanelor încadrate în
muncã cu indicarea funcţiei şi a locului de muncã;
Întocmirea, completarea şi ţinerea la zi a dosarelor personale, întocmirea şi
completarea la zi a Revisalului;
Punerea la dispoziţie a spaţiului corespunzãtor bunei desfãşurãri a
activitãţii şi asigurarea curãţeniei şi ordinii la toate locurile de muncã.

Capitolul III:
OBLIGAŢIILE PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCÃ
ART. 8
Personalul încadrat în aparatul de specialitate al Primariei Oraş Costesti are
datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncã, de a îndeplini toate
sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al instituţiei, din Regulamentul de ordine interioarã, fişa postului şi
dispoziţiile conducerii.
Principiile care guverneazã conduita profesionalã a personalului sunt urmãtoarele:
1. Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform cãruia salariaţii au
îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile statului.
2. Prioritatea interesului public, conform cãruia salariaţii au îndatorirea de a
considera interesul public mai presus de interesul personal în exercitarea
atribuţiilor.
3. Asigurarea egalitãţii de tratament a cetãţenilor în faţa autoritãţilor.
4. Profesionalism, principiu conform cãruia salariaţii au obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, profesionalism,
competenţã, eficienţã, corectitudine şi conştiinciozitate.
5. Imparţialitate şi independenţã, principiu conform cãruia salariaţii au
obligaţia de a îndeplini şi sã aibã o atitudine obiectivã, neutrã faţã de orice
interes politic, economic, religios sau de altã naturã.
6. Integritate moralã, principiu conform cãruia le este interzis sã solicite, sã
accepte direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii vreun avantaj ori
beneficii în vederea exercitãrii atribuţiilor de serviciu.
7. Libertatea gândirii şi a exprimãrii, principiu conform cãruia salariaţii pot
sã-şi exprime şi sã-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept şi a bunelor moravuri.
8. Cinstea şi corectitudinea, principiu conform cãruia salariaţii în exercitarea
atribuţiilor de serviciu trebuie sã fie de bunã credinţã.
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9. Deschidere şi transparenţã, principiu conform cãruia activitãţile
desfãşurate în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse
monitorizãrii cetãţenilor.
ART. 9
Îndatoririle generale ale salariaţilor sunt urmãtoarele:
1. Sã îndeplineasca atribuţiile ce le revin din funcţia publicã sau contractualã
în care sunt numiţi, precum şi a atribuţiilor delegate, cu profesionalism,
loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios şi sã se abţinã de la orice
faptã care ar putea sã aducã prejudicii instituţiei.
2. Sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice,
sã nu favorizeze vreun partid politic, sã nu participe la activitãţi politice în
cadrul programului de lucru. Salariaţilor numiţi în funcţii publice le este
interzis sã facã parte din organele de conducere a partidelor politice.
3. Sã se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul
are dreptul sã refuze în scris, motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite,
dacã le considerã ilegale. Dacã cel care a emis dispoziţia o formuleazã în
scris, salariatul este obligat sã o execute, cu excepţia cazului când aceasta
este vãdit ilegalã. Aceste situaţii se aduc la cunoştiinţa conducãtorului
instituţiei.
4. Sã pãstreze secretul de stat, secretul de serviciu precum şi
confidenţialitatea în legãturã cu faptele, informaţiile sau documentele de
care ia cunoştinţã în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de
interes public. Accesul în spaţiile în care se depoziteazã şi se manipuleazã
sau existã documente clasificate va fi permis numai persoanelor special
desemnate de cãtre şefii de compartimente cu aprobarea scrisã a
conducãtorului unitãţii. Aceste spaţii vor purta la intrare menţiunea
„ACCESUL STRICT INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE”.
5. Sã respecte regimul juridic al conflictelor de interese şi al
incompatibilitãţilor stabilite prin legi.
6. Sã nu solicite sau sã accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii,
în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.
7. La numirea, precum şi la eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici
aceştia sunt obligaţi sã prezinte, în condiţiile legii, conducãtorului
instituţiei, declaraţia de avere şi interese.
8. Sã rezolve lucrãrile repartizate de conducãtorul compartimentului în care
funcţioneazã în termenele stabilite de acesta. Sã analizeze şi sã
soluţioneze, respectiv sã transmitã rãspunsurile în termenele legale la toate
cererile, adresele, documentele înregistrate în scris la instituţie.
(1) Angajaţii au responsabilitaţi stabilite în fişa postului şi rãspund moral,
material sau penal dupã caz, pentru prejudiciile cauzate de întârzierea
soluţionãrii documentelor înregistrate în scris la sediul instituţiei şi
transmise spre analiza şi soluţionare acestora.
9. Sã îşi perfecţioneze pregãtirea profesionalã prin: cursuri organizate de
ANFP cu o duratã minimã de 7 zile, formare individualizatã, stagii de
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practicã şi specializare în ţarã sau strãinãtate etc. conform programului de
pregãtire profesionalã aprobat de conducerea instituţiei.
10. Sã foloseascã materialele, inventarul sau rechizitele cu eficienţã maximã;
11. Sã respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii, precum şi
cele de prevenire a incendiilor şi a oricãror alte situaţii care ar putea pune
în primejdie clãdirile, instala ţiile ori viaţa, integritatea fizicã şi psihicã a
persoanelor;
12. Sã înştiinţeze şeful ierarhic superior, sã ia sau sã propunã mãsuri dupã caz,
de îndatã ce a luat cunoştinţã de existenţa unor nereguli, abateri, accidente
de muncã, incendii, sustrageri, degradãri etc. şi în orice situaţii
asemãnãtoare;
13. Sã foloseascã aparatura de tehnicã de calcul din dotare în interesul
instituţiei, luând mãsurile corespunzãtoare pentru asigurarea informaţiilor
prelucrate;
(1) Sã implementeze şi sã aplice la termenele stabilite prelucrarea datelor
şi documentelor specifice activitãţii proprii prin programele de
informatizare adoptate de instituţie.
14. Sã aibã o comportare demnã şi corectã în cadrul relaţiilor de serviciu şi în
relaţiile cu petenţii;
15. Sã aibã în permanenţã o ţinutã îngrijitã şi decentã, sã menţinã ordinea şi
evidenţa în lucrãri şi sã pãstreze curãţenia la locul de muncã;
16. Sã reprezinte corespunzãtor instituţia în relaţiile cu cetãţenii, cu agenţii
economici, cu firme din strãinãtate sau cu ocazia deplasãrilor în interesul
serviciului;
17. Sã apere proprietatea publicã, sã ia mãsuri de cheltuire raţionalã a
fondurilor bãneşti, sã conserve şi sã pãstreze fondurile fixe şi cele de
inventar;
18. Sã se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de
serviciu şi sã se suplineascã în serviciu, în cadrul specialitãţii lor.
19. În exercitarea funcţiei publice, salariaţilor le este interzis:
1. Sã participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor
politice,
2. Sã furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate
publicã,
3. Sã colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu cu persoane fizice sau
juridice care fac donaţii sau sponsorizãri partidelor politice,
4. Sã afişeze în cadrul instituţiei, insemne sau obiecte inscripţionate
cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor
acestora.
20. Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnitãţii persoanelor cu care intrã în legãturã în exercitarea atribuţiilor
de serviciu prin:
1. întrebuinţarea unor expresii jignitoare,
2. dezvãluirea unor aspecte ale vieţii private,
3. formularea unor sesizãri sau plângeri calomnioase.,
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21. Salariaţii trebuie sã adopte o atitudine imparţialã şi justificatã pentru
rezolvarea clarã şi eficientã a problemelor cetãţenilor şi sã respecte
principiul egalitãţii acestora în faţa legii şi a instituţiei prin:
1. promovarea unor soluţii similare şi identice raportate la aceeaşi
categorie şi condiţii de fapt,
2. eliminarea oricãrei forme de discriminare bazate pe aspecte privind
naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, stare materialã,
sãnãtate, vârstã, sex, etc.
22. Sã urmãreascã şi sã cunoascã permanent modificãrile legislative care
reglementeazã domeniul de activitate propriu fiind rãspunzãtor pentru
toate consecinţele care apar datoritã aplicãrii necorespunzãtoare sau
neaplicarii unor prevederi legale în activitatea pe care o desfãşoarã.
23. Salariaţii sunt obligaţi sã asigure ocrotirea proprietãţii publice şi private a
statului, a instituţiei, sã evite producerea oricãrui prejudiciu, acţionând în
orice situaţie ca un bun gospodar.

Capitolul IV:
DREPTURILE CONDUCERII INSTITUŢIEI
ART. 10
Angajatorul are în principal urmãtoarele drepturi:
1. sã stabileascã organizarea şi funcţionarea instituţiei, programul de lucru;
2. sã stabileascã atribuţiile corespunzãtoare pentru fiecare salariat prin fişa
postului, Regulamentul de ordine interioarã şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare (ROF);
3. sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva
legalitãţii lor;
4. sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
5. sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice sancţiunile
corespunzãtoare, potrivit legii şi prezentului regulament;
6. sã acorde calificative în fişele de evaluare a performanţelor individuale ale
salariaţilor conform prevederilor legale în domeniu,
7. sã aprobe planul anual de formare profesionalã a salariaţilor
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Capitolul V:
DREPTURILE SALARIAŢILOR

ART. 11
Salariatul are în principal, urmãtoarele drepturi:
1. dreptul la salarizare pentru munca depusã, avansari şi promovãri conform
legii;
2. dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal;
3. dreptul la concediu de odihnã, studii etc.;
4. dreptul la egalitate de şansã şi tratament;
5. dreptul la demnitate în muncã;
6. dreptul la securitatea şi sãnãtatea în muncã;
7. dreptul la acces la formarea profesionalã;
8. dreptul la protecţie în caz de concediere colectivã;
9. dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat;
ART. 12
Enumerarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi a salaria ţilor nu sunt
limitative, ele completându-se de drept cu cele cuprinse în actele normative,
contractele - raporturile colective de muncã la nivel de instituţie.

Capitolul VI:
TIMPUL DE LUCRU, CONCEDII ŞI ZILE LIBERE
ART. 13
1. Programul de lucru al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei
Oraş Costesti este de 40 ore pe sãptãmânã, astfel:
o de la 08,00 la 16,30 luni,marţi, miercuri, joi;
o de la 08,00 la 14,00 vineri.
2. Acest program poate fi adaptat în funcţie de necesitãţi, sub aspectul
relaţiilor cu publicul.
3. Repausul pentru servirea mesei este de 15 minute şi se include în
programul de lucru între orele 12,00 – 12,15.
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ART. 14
Timpul de repaus sãptãmânal este sâmbãta şi duminica.
Recuperarea timpului de munca lucrat in zilele de repaus saptamanal se face in
urmatoarele 30 zile.
ART. 15
Intrarea în instituţie se efectueazã pe bazã de legitimaţie de serviciu.
Iesirea din institutie in timpul programului de lucru in situatia deplasarii in interes
de serviciu in alta localitate, se va face pe baza de Ordin de deplasare ,semnat de
conducatorul institutiei(PRIMAR).
1. In situatia deplasarii in interes de serviciu in localitate se va face
mentiunea in Registrul de deplasari interes serviciu,unde se va preciza
ora plecarii si ora sosirii,data, locul unde se face deplasarea şi scopul
acesteia . Acest registru se pastreaza la Secretariatul institutiei.In acest
registru sunt inregistrate si Ordinele de deplasare in interes serviciu.
ART. 16
Dreptul la concediu de odihnã anual plãtit este garantat salariaţilor; acesta nu
poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţãri sau limitãri.Efectuarea concediului
de odihna se face in baza unei programari individuale.
ART. 17
Programarea concediului de odihna se face pana la sfarsitul anului calendaristic
pentru anul urmator.
1.

2.

3.
4.

5.

Programarea concediilor de odihnã se face prin grija Compartimentului
Resurse umane, pe baza propunerilor primite de la compartimente, astfel
încât sã se asigure atât bunul mers al activitãţii cât şi satisfacerea
intereselor salariaţilor. Concediile de odihnã se acordã pe bazã de cerere
aprobatã de conducerea instituţiei,cereri care sunt depuse cu cel putin 5
zile inainte de inceperea efectuarii concediului.
In cazul in care programarea concediilor se face fractionat,angajatorul
este obligat sa stabileasca programarea,astfel incat fiecare salariat sa
efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu
neantrerupt. Primarul Oraşului Costesti poate rechema angajaţii din
concediu ori de câte ori trebuinţele serviciului o impun.
Concediul de odihna poate fi intrerupt la cererea salariatului,pentru
motive obiective.
Conducerea instituţiei poate acorda persoanelor încadrate concedii fãrã
platã la cererea acestora, a cãror duratã va fi stabilitã în raport cu interesele
bunei desfãşurãri a activitãţii şi în conformitate cu reglementãrile în
vigoare sub aspectul duratei.
Evidenţa concediilor de odihnã, medicale, fãrã platã, maternale,
paternale, pentru creşterea copilului pânã la doi ani etc. va fi ţinutã de
compartimentul Resurse umane;
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Durata concediului de odihnã este de 21 – 25 zile lucrãtoare, în funcţie
de vechimea salariatului în muncã,dupa cum urmeaza;pentru salariatii
aparatului de specialitate;
7.
–pana la 10 ani vechime in munca=21 zile lucratoare
8.
–peste 10 ani vechime in munca =25 zile lucratoare ;
9.
salariatii din serviciile subordonate Consiliului local;
10. –pana la 15 ani vechime =21 zile;
11. –peste 15 ani=25 zile lucratoare.
12. Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an. În cazurile în care din
motive temeinic justificate, acesta nu a putut fi efectuat,pe anul in curs,
concediul de odihnã cu avizarea persoanei în cauzã este acordat in mod
obligatoriu de cãtre conducerea instituţiei pana la sfarsitul anului urmator.
13. Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte cu 5 zile înaintea plecãrii
în concediu numai la solicitarea prealabilã a salariatului. La determinarea
acesteia se va lua în calcul, pe lângã salariul de bazã şi sporurile de care
beneficiazã salariatul.Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta
media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in
care este efectuat concediul,multiplicata cu numarul zilelor de
concediu.(pentru personalul contractual).
14. Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã
numai la încetarea raportului de muncã, de serviciu al salariatului.
6.

ART. 18 Salariaţii sunt obligaţi sã semneze condica de prezenţã aflatã la intrarea în
instituţie.
1.Evidenţa prezenţei la program se ţine pe bazã de pontaj(foaie de prezenta)
întocmitã de cãtre şeful fiecãrui compartiment. 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, precum şi aprobarea şefului ierarhic superior.
Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã şi
compensatã numai dacã a fost dispusã în scris de cãtre şeful
compartimentului respectiv şi avizatã de conducãtorul instituţiei.
3. Pontajul de prezenţã lunar şi a orelor suplimentare se depune la
compartimentul resurse umane dupa ce a fost aprobat de conducatorul
institutiei, pânã la data de 2 a fiecãrei luni, însoţit de certificatiul medical
dacã este cazul.
2.

ART. 19
La obtinerea concediului medical,salariatul,sau reprezentantul legal este
obligat sa anunte angajatorul in termen de 24ore de obtinerea certificatului
medical si sa depuna certificatul medical cel mai tarziu la data de 5 ale lunii
urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul medical.
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ART. 20


Sunt zile nelucrãtoare zilele de sãrbãtori legale şi religioase, dupã cum
urmeazã:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi
chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători
religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru
persoanele aparţinând acestora.
Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

ART. 21
Salariaţii au dreptul la zile libere plãtite pentru evenimente deosebite în familie
sau pentru alte situaţii, dupã cum urmeazã:
1. cãsãtoria salariatului - cinci zile;
2. cãsãtoria unui copil - trei zile;
3. naşterea unui copil - trei zile la care se adaugã încã 10 zile dacã tatãl
copilului nou - nãscut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de
puericulturã;
4. decesul soţului, sau al unei rude ori afin pînã la gradul III inclusiv - trei
zile;
5. donatori de sânge - douã zile.
ART. 22
Este interzis fumatul în incinta Primãriei Oraşului Costesti cu excepţia locurilor
special amenajate. Conducãtorul instituţiei este obligat sã amenajeze locuri
speciale pentru fumat pe fiecare palier. Aceste locuri vor fi bine marcate şi
delimitate.
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Capitolul VII:
STIMULENTE ÎN MUNCÃ
ART. 23
Salariaţii din aparatul de specialitate al Primãrei Oraş Costesti care îşi îndeplinesc
la timp şi în bune condiţii sarcinile ce le revin şi au o conduitã ireproşabilã pot
primi, potrivit dispoziţiilor legale, urmãtoarele recompense:



mulţumirea verbalã sau în scris din partea conducerii;
avansarea în grade, funcţii superioare etc.

Capitolul VIII:
COMISIA DE DISCIPLINÃ, SANCŢIUNILE DISCIPLINARE ŞI
RÃSPUNDEREA SALARIAŢILOR
ART. 24
Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre salariat a îndatoririlor corespunzãtoare funcţiei pe care o
deţine şi a normelor profesionale şi civice prevãzute de lege şi prezentul Regulament
constituie abatere disciplinarã şi atrage rãspunderea disciplinarã a acestuia.
ART. 25
Constituie abatere disciplinarã sãvârşirea uneia din urmãtoarele fapte:
întârzierea sistematicã în efectuarea sarcinilor de serviciu;
neglijenţa repetatã în rezolvarea lucrãrilor;
absenţe nemotivate de la serviciu;
nerespectarea în mod repetat a programului de muncã;
intervenţie sau stãruinţe pentru rezolvarea unor cereri în afara cadrului
legal;
6. nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialitãţii lucrãrilor cu
acest caracter, precum şi neglijenţa în gestionarea materialelor şi lucrãrilor
care constituie secret profesional;
7. pãrãsirea în mod repetat, fãrã justificare a locului de muncã;
8. prezenţa fãrã justificare în alte spaţii ale instituţiei, atât în timpul orelor de
program, cât şi în afara acestuia;
1.
2.
3.
4.
5.
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9. manifestãri care aduc atingere prestigiului instituţiei;
10. desfãşurarea în timpul programului de lucru a unor activitãţi cu caracter
politic;
11. refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu sau alte sarcini
încredinţate de conducãtorul compartimenului sau a instituţiei;
12. încãlcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilitãţi,
conflicte de interese şi interdicţii;
13. comportamentul necorespunzãtor, agresarea verbalã sau fizicã a colegilor
de serviciu, a şefilor ierarhici superiori sau a cetãţenilor în timpul
serviciului.
La individualizarea sancţiunii disciplinare 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 timpul
serviciului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni
disciplinare care nu au fost radiate.
Sancţiunile disciplinare pentru functionarii publici se aplică în termen de cel
mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.
În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere
disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se
suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub
urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanţa
judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.
Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public
care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă,
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul
acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune
mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei
structuri a autorităţii ori instituţiei publice.

ART. 26
Abaterile de la prezentul regulament sãvârşite de salariaţi atrag rãspunderea
corespunzãtoare din partea acestora. În cadrul Primãriei Oraş Costesti
funcţioneazã comisia de disciplinã pentru functionarii publici constituitã conform
HG.1344/2007,cu modificarile si completarile ulterioare,care cerceteazã faptele
sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile
salariaţilor care le-au sãvârşit. Activitatea comisiilor de disciplinã are la bazã
urmãtoarele principii:
1. prezumţia de nevinov ãţie, conform cãruia se prezumã cã salariatul este
nevinovat atâta timp cât vinovãţia sa nu a fost doveditã;
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2. garantarea dreptului la apãrare, conform cãruia se recunoaşte dreptul
salariatului de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apãrarea sa şi de a fi
asistat de un apãrãtor;
3. celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplinã de a
proceda fãrã întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor
persoanelor implicate şi a regulilor prevãzute de lege;
4. contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitãţii persoanelor
aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt
care are legãturã cu abaterea disciplinarã pentru care a fost sesizatã
comisia de disciplinã;
5. proporţionalitatea, conform cãruia trebuie respectat un raport corect între
gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele sãvârşirii acesteia şi
sancţiunea disciplinarã propusã sã fie aplicatã;
6. legalitatea sancţiunii, conform cãruia comisia de disciplinã nu poate
propune decât sancţiunile disciplinare prevãzute de lege;
7. unicitatea sancţiunii, conform cãruia pentru o abatere disciplinarã nu se
poate aplica decât o singurã sancţiune disciplinarã.
ART. 27
Comisia de disciplinã are urmãtoarele atribuţii principale:
1.
2.
3.
4.

cerceteazã abaterile disciplinare pentru care a fost sesizatã;
propune sancţiunile disciplinare dacã este cazul;
propune modificarea, menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare;
întocmeşte rapoarte cu privire la fiecare cauzã pentru care a fost sesizat
conducãtorului instituţiei şi Compartimentului resurse umane pentru a
putea fi aduse la cunoştinţa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

ART. 28
Comisia de disciplinã poate fi sesizatã de:
de orice persoanã care se considerã vãtãmatã prin fapta unui funcţionar public.
Sesizarea se depune la registratura autoritãţii sau instituţiei publice în cadrul
cãreia funcţionarul public îşi desfãşoarã activitatea, respectiv la registratura
autoritãţii ori instituţiei publice la nivelul cãreia este constituitã comisia de
disciplinã competentã potrivit prezentei hotãrâri. Sesizarea se transmite
secretarului comisiei de disciplinã în termen de maximum 3 zile lucrãtoare.
Sesizarea se înregistreazã de secretarul comisiei de disciplinã şi se înainteazã
preşedintelui comisiei de disciplinã în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la
data înregistrãrii.
Preşedintele comisiei de disciplinã va fixa cu celeritate termenul primei şedinţe
a comisiei de disciplinã şi va dispune, prin adresã, convocarea membrilor
ART. 29 .
(1) Sesizarea se formuleazã în scris şi trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, dupã caz, locul de muncã şi funcţia deţinutã de
persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi
numele şi funcţia reprezentantului legal;
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b) numele şi prenumele funcţionarului public a cãrui faptã este sesizatã ca abatere
disciplinarã şi denumirea autoritãţii sau a instituţiei publice în care îşi desfãşoarã
activitatea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizãrii şi data sãvârşirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijinã sesizarea;
e) adresa de corespondenţã, dacã este alta decât cea prevãzutã la lit. a);
f) data;
g) semnãtura.
(2) Sesizarea se depune în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data sãvârşirii faptei
sesizate ca abatere disciplinarã şi trebuie însoţitã, atunci când este posibil, de înscrisurile
care o susţin.
(3) În situaţia în care persoana care formuleazã sesizarea nu cunoaşte informaţiile
prevãzute la alin. (1) lit. b), sesizarea poate sã cuprindã alte elemente de identificare a
funcţionarului public ale cãrui fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare.
Pãrţile implicate sunt citate în scris cu cel puţin 5 zile lucratoare înaintea datei
programate, precizându-se locul, data şi ora la care va avea loc şedinţa de analizã
a cazului.
ART.30.Salariatul a cãrui faptã este cercetatã poate fi însoţit de un avocat.
ART.31
La primul termen comisia verificã legalitatea proceduralã a sesizãrii şi dacã nu
sunt îndeplinite condiţiile, sesizarea se claseazã.
ART. 32
Actul administrativ al sancţiunii este emis de conducãtorul instituţiei în termen de
10 zile calendaristice de la data primirii raportului de la Comisia de disciplinã.
ART. 33
A.
Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre un funcţionar public, indiferent de funcţia pe
care o ocupã, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie
abatere disciplinarã, şi se sancţioneazã dupã caz cu:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.
e) destituirea din funcţia publică.
B
Încãlcarea cu vinov ãţie de cãtre un salariat /contractual/, indiferent de funcţia
pe care o ocupã, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare
constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza dupa caz cu;
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care
s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe
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o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
ART. 34
Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificatã de la serviciu în timpul
programului sau înainte de expirarea acestuia, absenţa nemotivatã de la serviciu,
comportarea necorespunzãtoare în relaţiile cu salariaţii din instituţie şi petiţionarii
precum şi orice altã manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a
timpului de lucru, atrage sancţionarea persoanei încadrate vinovate cu una din
sancţiunile prevãzute la art.34.
ART. 35
Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la
aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen.
Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în
formă scrisă. Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu
gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248
alin. (1) lit. a)din Legea 53/2003,privind Codul muncii,cu modificarile si completarile
ulterioare, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare
prealabile.
În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în
scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizânduse obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
Neprezentarea salariatului la convocarea făcută fără un motiv obiectiv dă dreptul
angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare
prealabile.
În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze
cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul
să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru
este.
Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în
formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă
despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii
faptei.
Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă
,care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la
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art. 251 alin. (3)din legea 53/2003, nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de
la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată
de acesta.
ART.36. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele
judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
1. Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 33 lit. A. alin. b – e se aplicã de
conducãtorul instituţiei la propunerea comisiei de disciplinã iar cea de la
lit. A. alin. a. se aplicã de conducãtorul instituţiei la propunerea directã a
şefului de compartiment. Sancţiunile disciplinare de la art. 34 lit. B. se
aplicã de conducãtorul institu ţiei.
2. Referitor la sancţiunile aplicate salariatului la art. 33 lit. B., decizia de
sancţionare se comunicã salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la
data emiterii şi produce efecte de la data comunicãrii. Comunicarea în
toate cazurile se face cu semnãtura de primire a salariatului sancţionat, sau
prin scrisoare recomandatã la domiciliul acestuia..
ART. 37
Sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor (funcţionari publici) se radiazã, de
drept, dupã cum urmeazã:
1. în termen de 6 luni de la aplicare – mustrare scrisã;
2. în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicatã,
sancţiunile de la art. 33 lit.A. b – d;
3. în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea disciplinarã "destituirea din
funcţia publicã";
Radierea sancţiunilor disciplinare de la art. 33 A. lit. a şi b. se constatã prin actul
administrativ al conducãtorului instituţiei.
ART. 38
1. Rãspunderea contravenţionalã a salariaţilor se angajeazã în cazul în care
aceştia au sãvârşit o contravenţie în timpul şi în legãturã cu sarcinile de
serviciu.
2. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a
sancţiunii, salariaţii se pot adresa cu plângere la judecãtoria în a cãrei
circumscripţie îşi are sediul instituţia publicã în care este numit salariatul
sancţionat.
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ART. 39
Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice
în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent,
unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute
la art. 39 lit a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice a unui ordin sau 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.
(2) Împotriva dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa
instanţei de contencios administrativ.
(3) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite dispoziţia de
imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Răspunderea funcţionarului public 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 funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei
infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h)din leg188/1999 ( a fost condamnată
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;) persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune
suspendarea funcţionarului public din funcţia publică pe care o deţine.
Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal,
suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua
activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale
aferente perioadei de suspendare.
În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale, iar
fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată comisia
de disciplină competentă.
De la momentul începerii urmăririi penale, în situaţia în care funcţionarul public poate
influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia
să dispună mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau
altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice.irevocabile.
ART. 40 .Raspunderea civila a personalului contractual;
1. Repararea pagubelor aduse instituţiei publice în situa ţiile prevãzute la art.
39 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de cãtre conduc ãtorul instituţiei
publice a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la
constatarea pagubei, sau, dupã caz, prin asumarea unui angajament de
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

platã, iar în situaţia prevãzutã la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotãrârii
judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
Împotriva dispoziţiei de imputare salariatul în cauzã se poate adresa
instanţei de contencios administrativ.
Dreptul conducãtorului instituţiei publice de a emite dispoziţia de
imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Suma stabilitã prin dispoziţia de imputare se reţine în rate lunare din
drepturile salariale care se cuvin salariatului.
Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fãrã a putea
depãşi împreunã cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauzã,
jumatate din salariul respectiv.
În cazul în care contractul de muncã, raportul de muncã înceteazã, suma se
recupereazã de la noul angajator al salariatului, pe baza titlului executoriu
transmis de cãtre angajatorul pãgubit.
Dacã persoana în cauzã nu s-a reîncadrat în muncã sau prejudiciul nu a
fost recuperat în termen de 3 ani de la prima ratã de reţinere, recuperarea
sumei datorate se face conform prevederilor Codului de procedurã civilã.

ART. 41 Răspunderea patrimonială
A.
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un
prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate
adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, în condiţiile .
B.
(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu
munca lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze
neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul
normal al serviciului.
(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din
vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi
evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un
termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, conform alin. (3), nu poate
fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
C.
(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia
se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,
răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării
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pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său
inventar.
D.
(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite
în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să
suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte
potrivit valorii acestora de la data plăţii.
E.
(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile
salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în
muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi
împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul
respectiv.
F.
(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi
despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine
funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie
ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către
angajatorul păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui
contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin
urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
G.
În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face
într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri,
angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură
civilă.
1. Rãspunderea salariatului pentru infracţiunile sãvârşite în timpul serviciului
sau în legãturã cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupã se angajeazã
potrivit legii penale.
2. În cazul în care în urma sesizãrii parchetului sau a organului de cercetare
penalã s-a dispus începerea urmãririi penale, conducãtorul instituţiei
publice va lua mãsura de suspendare a salariatului din funcţia publicã pe
care o deţine.
3. Suspendarea din funcţie opereazã şi în cazul în care s-a dispus începerea
urmãririi penale împotriva salariatului care a sãvârşit o infrac ţiune de
naturã sã îl facã incompatibil cu funcţia publicã pe care o ocupã.
4. Dacã parchetul dispune scoaterea de sub urmãrire penalã ori încetarea
urmãririi penale în cazurile prevãzute la alin. (2) şi (3), precum şi în cazul
în care instanţa judecãtoreascã dispune achitarea sau încetarea procesului
penal, suspendarea din funcţie înceteazã iar salariatul va fi reîncadrat în
funcţia deţinutã şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei
de suspendare.
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Capitolul IX:
MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ŞI
CONTRACTUALE
ART. 42
1. Salariaţii pot fi delegaţi sau detaşaţi de conducãtorul instituţiei publice în
care funcţioneazã sã îndeplineascã anumite activitãţi în afara instituţiei
publice, în aceeaşi localitate sau în altã localitate.
2. Delegarea se dispune în interesul instituţiei publice în care este încadrat
salariatul, pe o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice şi cu acordul
funcţionarului public maxim 90 zile calendaristice într-un an. În cazul
personalului contractual delegarea se poate dispune pe o perioada de 60
zile şi poate fi prelungitã cu încã 60 de zile cu acordul salariatului.
3. Pe timpul delegãrii, salariatul îşi pãstreazã funcţia şi salariul, instituţia
publicã ce îl deleagã este obligatã sã suporte costul legal al transportului,
cazãrii şi al indemniza ţiei de delegare. Indemnizaţia de delegare este cea
stabilitã de legislaţia în vigoare.
4. Salariatul poate refuza delegarea dacã se aflã în una din situaţiile:
o graviditate;
o îşi creşte singur copilul minor;
o starea sãnãtãţii doveditã prin certificat medical, face contraindicatã
delegarea.
ART. 43
1. Detaşarea se dispune în interesul instituţiei publice în care urmeazã sã îşi
desfãşoare activitatea func ţionarul public pentru o perioadã de cel mult 6
luni. În cursul unui an calendaristic un salariat poate fi detaşat mai mult de
6 luni, numai cu acordul sãu scris.
2. Pe perioada detaşãrii salariatul îşi pãstreazã funcţia şi drepturile salariale.
Dacã salariul corespunzãtor funcţiei publice pe care este detaşat este mai
mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşãrii în altã localitate
instituţia publicã beneficiarã este obligatã sã îi suporte costul legal al
transportului, dus - întors, cel puţin o datã pe lunã, al cazãrii şi al
indemnizaţiei de detaşare.
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ART. 44
Salariatul poate refuza detaşarea în urmãtoarele cazuri:
1. graviditate
2. îşi creşte singur copilul.
3. starea sãnãtãţii, doveditã prin certificat medical face contraindicatã
detaşarea
4. detaşarea se efectueazã într-o localitate în care nu i se asigurã condiţii
corespunuzãtoare de cazare.
5. este singurul întreţinãtor de familie.
6. motive familiale temeinic justificate.
ART. 45
1. transferul ca modalitate de modificare a raporturilor de serviciu în cazul
funcţionarilor publici poate avea loc – în interesul serviciului sau la
cererea funcţionarului public.
2. transferul se poate efectua într-o funcţie publicã pentru care sunt
îndeplinite condiţiile specifice prevãzute în fişa postului.
3. transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publicã echivalentã
cu funcţia publicã deţinutã de funcţionarul public şi numai cu acordul scris
al acestuia. În cazul transferului în altã localitate, funcţionarul public are
dreptul la o indemnizaţie egalã cu salariul net calculat la nivelul salariului
din luna anterioarã celei în care se transferã şi la un concediu plãtit de 5
zile. Plata acestor drepturi se suportã de unitatea la care se transferã, în
termen de 15 zile de la data aprobãrii transferului.
ART. 46
1. Mutarea în cadrul altui compartiment poate fi temporarã sau definitivã în
cazul funcţionarilor publici.
2. Mutarea definitivã în cadrul altui compartiment se aprobã cu acordul scris
al funcţionarului public.
3. Mutarea temporar ã în cadrul altui compartiment se dispune motivat, pe o
perioadã de maxim 6 luni într-un an, cu respectarea pregãtirii profesionale
şi a salariului pe care îl are funcţionarul public.
ART. 47
Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacantã se
realizeazã prin promovarea temporarã, maxim 6 luni, a unui funcţionar public
care îndeplineşte condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice respective,
dupã obţinerea avizului Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dacã salariul corespunzãtor funcţiei publice pe care este delegat sã o exercite este
mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu.
ART. 48
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Suspendarea raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici.
Raportul de serviciu se suspendã de drept atunci când funcţionarul public se aflã
în una din situaţiile:
1. este numit sau ales intr-o funcţie de demnitate publicã, pentru
perioada respectivã;
2. este incadrat la cabinetul unui demnitar;
3. este desemnat de cãtre autoritate sã desfãşoare activitate în cadrul
unor misiuni diplomatice etc.;
4. desfãşoarã activitate sindicalã pentru care este prevãzutã
suspendarea in condiţiile legii;
5. efectueazã stagiul militar, serviciul militar alternativ, concentrat
sau mobilizat;
6. este arestat preventiv;
7. efectueazã tratament medical în strãinãtate,daca functionarul
public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate
temporara de munca,precum si pentru insotirea sotului sau dupa
caz a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv in conditiile
legii.
8. carantina;
9. concediu de maternitate;
10. este dispãrut, iar dispariţia a fost constatatã prin sentinţã
judecãtoreascã;
11. forţã majorã;
12. in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea
unei infractiuni;
13. pe perioada cercetarii administrative,in situatia in care functionarul
public care a savarsit o abatere disciplinara poate influienta
cercetarea administrativa la propunerea motivata a comisiei de
disciplina;
14. alte cazuri expres prevãzute de lege.
2. În termen de 5 zile calendaristice de la data încetãrii motivului
suspendãrii, funcţionarul este obligat sã informeze în scris instituţia şi
conducãtorul acestuia dispune în termen de 5 zile, reluarea activitãţii de
cãtre salariat.
3. din initiativa funcţionarului.
Raportul de serviciu se suspendã din iniţiativa funcţionarului public în
urmãtoarele situaţii:
1. concediu pentru creşterea copilului pânã la vârstã de 2 ani sau în
cazul copilului handicapat pânã la împlinirea vârstei de 3 ani.
2. concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7
ani sau în cazul copilului handicapat pânã la împlinirea vârstei de
18 ani.
3. pentru participarea la campanii electorale,
4. pentru participarea la greve.
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1. Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în
scris cu 15 zile calendaristice înainte de data cu care se
solicitã suspendarea. Încetarea şi reluarea activitãţii se face
prin actul administrativ emis de conducãtorul instituţiei.
2. Pe perioada suspendãrii raporturilor de serviciu, instituţia
are obligaţia s ã rezerve postul aferent funcţiei publice.
Ocuparea acestuia se face pe perioadã determinatã de cãtre
un funcţionar public din corpul de rezervã al funcţionarilor
publici sau de o persoanã în regim contractual cu avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, egalã cu
perioada suspendãrii titularului.
3. Actul administrativ prin care se aprobã suspendarea sau
reluarea activitãţii se comunicã
A.N.F.P în termen de 10 zile lucrãtoare de la data emiterii.

ART. 49
Suspendarea contractului individual de muncã.
Contractul individual de muncã se suspendã de drept în urmãtoarele condiţii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

concediu de maternitate;
concediu pentru incapacitate temporarã de muncã;
carantinã;
efectuarea serviciului militar;
exercitarea unor funcţii in cadrul unei autoritãţi executive, legislative,
judecãtoreşti;
îndeplinirea unei funcţii de conducere salaritare în sindicat;
forţa majorã;
arestat preventiv;
alte situaţii prevãzute expres de lege.

ART. 50
Contractul individual de muncã poate fi suspendat din iniţiativa salariatului în
urmãtoarele situaţii:
1. concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de 2 ani sau în cazul
copilului handicapat pânã la împlinirea vârstei de 3 ani;
2. concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau în
cazul copilului handicapat pânã la împlinirea vârstei de 18 ani;
3. concediu paternal;
4. concediu pentru formare profesionalã;
5. participarea la greve;
6. absenţe nemotivate;
7. exercitarea unor funcţii elective.
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ART. 51
Contractul de muncã poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în urmãtoarele
situaţii:
1. pe durata cercetãrii disciplinare prealabile;
2. ca sancţiune disciplinarã;
3. în cazul în care angajatorul formuleazã plângere penalã împotriva
salariatului;
4. în cazul întreruperii temporare a activitãţii, fãrã incetarea raportului de
muncã, pentru motive economice, structurale etc.;
5. pe durata detaşãrii.
ART. 52
Contractul de muncã poate fi suspendat şi prin acordul parţilor, în cazul
concediilor fãrã platã, pentru studii sau interese personale.
ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU
ART. 53
1. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în
urmãtoarele situaţii:
1. de drept;
2. prin acordul pãrţilor, consemnat în scris;
3. eliberarea din funcţie;
4. destituirea din funcţie;
5. demisie.
2. Raportul de serviciu înceteazã de drept în urmãtoarele situaţii:
1. la data decesului funcţionarului,
2. la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti de declarare a
morţii funcţionarului public;
3. dacã funcţionarul public nu mai îndeplineşte urmãtoarele cerinţe:
cetãţenie românâ şi domiciliul în România, capacitate deplinã de
exerciţiu, neîndeplinirea condiţiile de studii cerute de funcţia
publicã;
4. la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si
stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
5. ca urmare a constatãrii nulitãţii absolute a actului administrativ de
numire în funcţia publicã, prin sentinţa judecatoreascã definitivã;
6. a fost condamnat printr-o sentinţã judecãtoreascã s-au prin care s-a
dispus privarea de libertate;
7. la data expirãrii termenului in care a fost ocupata pe perioada
determinata functia publica.
8. Constatarea cazurilor de încetare de drept a raporturilor de serviciu
se face prin actul emis de conducãtorul instituţiei, în termen de 5
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3.
4.

5.

6.

zile lucrãtoare de la data ivirii situaţiei şi se comunicã în termen de
10 zile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Raportul de serviciu înceteazã şi prin acordul pãrţilor consemnat în scris.
Eliberarea din funcţia publica se face prin act administrativ de catre
persoana care are competenta legala de numire in urmatoarele cazuri;
1. instituţia îşi înceteazã activitatea ori a fost mutatã într-o altã
localitate şi funcţionarul public nu este de acord sã o urmeze;
2. instituţia îşi reduce personalul ca urmare a reorganizãrii
activitãţii,prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
3. ca urmare a reintegrãrii în funcţia publicã a unui funcţionar eliberat
sau destituit nelegal, pe baza unei sentinţe judecatoreşti;
4. pentru incompetenţã profesionalã în cazul obţinerii calificativului
“nesatisfãcãtor“ la evaluarea performanţelor profesionale;
5. nu îndeplineşte condiţiile specifice de ocupare a postului;
6. starea sãnãtaţii, constatatã prin expertizã medicalã nu îi mai
permite sã îndeplineascã
7. atribuţiile corespunzãtoare funcţiei publice.
Destituirea din funcţia publicã se dispune prin act administrativ al
conducãtorului instituţiei, care se comunicã funcţionarului în termen de 5
zile lucrãtoare de la data emiterii, pentru motive imputabile acestuia:
1. ca sancţiune disciplinarã;
2. dacã s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate şi func ţionarul
public nu acţioneazã în termen de 10 zile calendaristice în vederea
rezolvãrii incompatibilitãţii.
Funcţionarul public poate sã comunice încetarea raporturilor de serviciu
prin demisie, notificatã în scris conducãtorului instituţiei. Demisia nu
trebuie motivatã şi produce efecte dupã 30 de zile calendaristice de la
înregistrare.

La încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public trebuie sã predea
lucrãrile şi bunurile care i-au fost încredintate în vederea exercitãrii atribuţiilor.
La încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public îşi pãstreazã drepturile
dobândite în cadrul carierei, cu excepţia cazului când încetarea raporturilor a avut
loc din motive imputabile lui.
În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul le
considerã netemeinice sau nelegale, acesta se poate adresa instanţei de contencios
administrativ.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCÃ
ART. 54
Contractul individual de muncã al personalului contractual, înceteazã în
urmãtoarele situaţii:
1. de drept, conform prevederilor art. 56 Codul Muncii;
2. ca urmare a acordului pãrţilor, consemnat în scris;
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3. ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre pãrţi.
ART. 55
CONCEDIEREA
1. Concedierea reprezintã încetarea contractului individual de muncã din
iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusã pentru motive care ţin sau nu de
persoana salariatului.
2. Este interzisã concedierea salariaţilor pe urmãtoarele criterii: sex, orientare
sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenţã naţionalã, rasã, culoare,
etnie, religie, opţiune politicã, handicap, activitate sindicalã, exercitarea în
condiţiile legii a dreptului la grevã sau a drepturilor sindicale etc.
3. Conducãtorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de
persoana salariatului în urmãtoarele cazuri:
o în cazul în care a savârşit o abatere gravã sau abateri repatate de la
regulile de disciplinã a muncii;
o în cazul în care salariatul este arestat preventiv pe o perioada mai
mare de 60 zile,
o în cazul în care prin organele medicale se constatã inaptitudinea
fizicã sau psihicã a salariatului pentru îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu;
o în cazul în care salariatul nu corespunde profesional postului.
4. Cazurile în care este interzisã concedierea sunt cele prevãzute de art. 60
Codul Muncii.
5. Concedierea pentru sãvârşirea de abateri grave sau a unor abateri repetate
de la regulile de disciplinã a muncii poate fi dispusã numai dupã
îndeplinirea de cãtre angajator a cercetãrii prealabile şi în termenele
prevãzute de lege, cercetare care se efectueazã şi în cazul în care se
dispune concedierea pe motive profesionale.
6. Salariaţii concediaţi beneficiazã de un preaviz ce nu poate fi mai mic de
20 zile lucrãtoare cu excepţia celor aflaţi în perioadã de probã.
7. Dispozi ţia de concediere se comunicã salariatului în scris şi trebuie sã
conţinã în mod obligatoriu:
o motivele care determinã concedierea;
o durata preavizului;
o criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;
o lista tuturor locurilor de muncã disponibile în unitate şi termenele
în care salariaţii pot opta pentru un alt post vacant.
8. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicãrii ei salariatului.
ART. 56
Demisia este actul unilateral de voinţã al salariatului, care printr-o notificare
scrisã, comunicã angajatorului încetarea contractului individual de muncã.
1. 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
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2.
3.
4.
5.

30 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de conducere. Angajatorul
poate renunţa la perioada de preaviz.
Pe durata preavizului contractul individual de muncã continuã sã-şi
producã toate efectele.
Salariatul poate demisiona fãrã preaviz dacã angajatorul nu-şi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin contractul individual de muncã.
Salariatul poate cere încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
Demisia produce efecte dupã 15 zile de la înregistrare, dacã solicitantul şi
conducãtorul instituţiei publice nu au convenit ca acestea sã se producã
mai repede. În cazul funcţiilor de conducere termenul este de 30 de zile.

Capitolul X:
REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN
MUNCÃ A SALARIAŢILOR
ART. 57
Protecţia muncii, constituie un anasamblu de activitãţi instituţionalizate având ca
scop asigurarea celor mai bune condiţii de desfãşurare a procesului de muncã,
apãrarea vieţii, integritãţii corporale şi sãnãtãţii salariaţilor instituţiei.
ART. 58
În vederea asigurãrii condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea
accidentelor de muncã şi a bolilor profesionale, conducerea are urmãtoarele
obligaţii principale:
1. sã solicite inspectoratului teritorial de muncã autorizarea funcţionãrii
instituţiei din punct de vedere al protecţiei muncii, sã menţinã condiţiile de
muncã pentru care a fost autorizatã şi sã cearã revizuirea acesteia în cazul
modificãrii condiţiilor de muncã;
2. sã stabileascã mãsuri tehnice, sanitare, organizatorice de protecţie a
muncii;
3. sã stabileascã pentru salariaţi reguli proprii pentru aplicarea normelor de
protecţie a muncii;
4. sã asigure si sã controleze prin persoana delegatã cu aceste atribuţii,
cunoaşterea şi aplicarea de cãtre toţi salariaţii a mãsurilor tehnice, sanitare,
organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul
protecţiei muncii;
5. sã ia mãsuri pentru asigurarea de materiale necesare informãrii şi educãrii
salariaţilor la procesul de muncã: afişe, pliante, filme etc.;
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6. sã asigure informarea fiecãrei persoane, anterior angajãrii în muncã,
asupra riscurilor la care este expus la locul de muncã;
7. sã asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi perfec ţionarea
profesionalã a persoanelor cu atribuţii în aceste domeniu,
8. sã angajeze numai persoane care, în urma controlului medical corespund
sarcinilor de muncã pe care urmeazã sã o execute;
9. sã ţinã evidenţa locurilor de muncã cu condi ţii deosebite, vãtãmãtoare,
grele precum şi a accidentelor de muncã, bolilor profesionale, accidentelor
tehnice.
10. sã asigure funcţionarea permanentã şi corectã a sistemelor şi dispozitivelor
de protecţie
11. sã asigure realizarea mãsurilor impuse de inspectorii de muncã cu prilejul
controalelor,
12. sã desemneze la solicitarea inspectorului de muncã, salariaţii care sã
participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncã.

ART. 59
Atribuţiile persoanei pe linie de protecţia a muncii, sunt în principal urmãtoarele:
1. sã întocmeascã regulamentul intern de protecţie a muncii şi prelucrarea lui
cu toţi salariaţii, asigurând informarea acestora prin editarea de cãrţi,
broşuri, pliante, afişe etc.;
2. sã ia mãsuri pentru prevenirea accidentelor la locul de muncã;
3. sã aducã la cunoştiinţa conducãtorului institu ţiei, locurile de muncã cu
pericol ridicat de accidente sau îmbolnãviri profesionale;
4. sã opreascã activitatea la apariţia unui pericol iminent de producere a unui
accident şi sã informeze conducãtorul instituţiei;
5. sã oblige salariaţii la utilizarea în permanenţã şi în mod corect a
echipamentului de lucru;
6. sã dea relaţii la organele de control şi de cercetare în domeniul protecţiei
muncii;
7. persoana desemnatã cu protecţia muncii conlucreazã cu Comisia paritarã
din cadrul instituţiei.
ACCIDENT DE BOALÃ, BOALÃ PROFESIONALÃ
ART. 60
Prin accident de muncã se înţelege vãtãmarea violentã a organismului, precum şi
intoxicaţia acutã profesionalã, care are loc în timpul procesului de muncã,
indiferent de natura juridicã a contractului, raportului de muncã şi care provoacã
incapacitate temporarã de muncã de cel puţin 3 zile, invaliditate sau deces.
ART. 61
Este de asemenea accident de muncã:
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accidentul suferit de practicanţi, studenţi, elevi pe timpul practicii în
cadrul instituţiei;
accidentul suferit de orice persoanã ca urmare a acţiunii întreprinse din
propria iniţiativã pentru prevenirea sau înlãturarea unui pericol care
ameninţã avutul public sau pentru salvarea de vieţi omeneşti;
accidentul cauzat de activitãţi care nu au legãturã cu procesul muncii, dacã
are loc la sediul angajatorului, ori în alt loc de muncã organizat de acestea
în timpul programului de muncã şi nu se datoreazã culpei exclusive a
accidentatului.



ART. 62
Accidentul de muncã în raport de urmãrile produse se clasificã în:





accident care produce incapacitate temporarã de muncã de cel putin 3 zile;
accident care produce invaliditate;
accident mortal;
accident colectiv - când sunt accidentaţi cel puţin 3 salariaţi din aceeaşi
cauzã.

ART. 63
Accidentele vor fi raportate conducãtorului instituţiei în vederea cercetãrii
cauzelor şi stabilirii persoanelor vinovate. Rezultatul cercetãrii se consemneazã
într-un proces verbal care va stabili:






cauzele şi împrejurãrile în care a avut loc accidentul;
prevederile din normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate;
persoanele rãspunzãtoare;
sancţiunile aplicabile;
mãsuri ce se impun a fi luate pe viitor pentru preîntâmpinarea lor.

ART. 64
Nerespectarea de cãtre salariat, conducãtorul instituţiei sau practicanţi a normelor
de protecţie a muncii atrage rãspunderea disciplinarã, administrativã, materialã,
civilã sau penalã dupã caz potrivit legii.
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Capitolul XI:
COMISIA PARITARÃ
ART. 65
1. În cadrul Primãriei Oraş Costesti funcţioneazã comisia paritarã constituitã
în baza Hotararii nr. 833 din 25 iulie 2007
privind normele de organizare si functionare a
comisiilor paritare si incheierea acordurilor
colective ,care participã la stabilirea mãsurilor privind condiţiile de

muncã, sãnãtatea şi securitatea muncii salariaţilor instituţiei în timpul
exercitãrii atribuţiilor lor. În acest sens formuleazã propuneri care privesc:
1. organizarea eficientã a timpului de muncã al salariaţilor instituţiei;
2. formarea profesionalã a salariaţilor instituţiei;
3. mãsuri de protecţie a muncii.
2. Comisia paritarã participã la stabilirea mãsurilor care privesc buna
funcţionare a instituţiei în care s-a organizat. În acest sens propune mãsuri
concrete de eficientizare a activitãţii instituţiei.

Capitolul XII:
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REGULAMENT
PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR ŞI A METODOLOGIEI DE EVALUARE
A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ANUALE
ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul Regulament instituie norme referitoare la evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale personalului contractual care ocupă funcţii în unităţile /institutiile si serviciile publice
ale Primariei si Consiliului Local oras Costesti .
Art. 2
(1)Activitatea profesională a personalului contractual se apreciază anual, ca urmare a evaluării
performanţelor profesionale individuale.
(2)Evaluarea performanţelor profesionale individuale, denumită în continuare evaluare, constă în
aprecierea obiectivă a activităţii personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a
obiectivelor individuale, stabilite anual, cu rezultatele obţinute în mod efectiv, în funcţie de criteriile
stabilite de prezentul Regulament.
(3)Scopul evaluării constă în:
a)stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului;
b)stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare următoare;
c)fundamentarea activităţii de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale;
d)fundamentarea activităţii de recompensare;
e)identificarea nevoilor de formare profesională continuă;
f)validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională continuă;
g)înlesnirea dialogului dintre şef şi subordonat în vederea creşterii performanţei profesionale;
h)acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.
(4)Rezultatul evaluării se consemnează în raportul de evaluare.
(5)Structura fişei postului este prevăzută în anexa nr. 1, iar modelul raportului de evaluare în anexa
nr. 2.
Art. 3
(1)Activitatea de evaluare este o obligaţie de serviciu a şefilor ierarhici, care poartă întreaga
răspundere pentru obiectivitatea acesteia.
(2)Evaluarea care nu corespunde realităţii atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(3)Şefii de la toate nivelurile ierarhice au obligaţia să asigure continuitatea cunoaşterii activităţii,
conduitei şi potenţialului de dezvoltare a personalului din subordine, respectiv a celui pe care a fost
desemnat să îl evalueze , în vederea realizării unei evaluări cât mai complete şi corecte a
personalului contractual.
Art. 4
Calificativele care se acordă pentru evaluarea personalului contractual sunt:
a)foarte bine FB
b)bine B
c)satisfăcător S
d)nesatisfăcător NS.
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CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare
SECŢIUNEA 1: Competenţele privind evaluarea personalului contractual
Art. 5
(1)Evaluarea personalului contractual se întocmeşte de regulă de către şeful nemijlocit şi se
aprobă de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice.
Art. 6
Nu pot realiza evaluări rudele şi afinii până la gradul al IV-lea inclusiv. Dacă şeful nemijlocit se află
în una dintre situaţiile menţionate, evaluarea se întocmeşte de către o altă persoană care are cel
puţin acelaşi nivel al funcţiei de conducere, desemnată de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei
publice, iar dacă şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice se află în una dintre situaţiile
menţionate, evaluarea se realizează de unul dintre adjuncţii/locţiitorii desemnaţi de acesta.
SECŢIUNEA 2: Perioada evaluată şi perioada de evaluare a personalului contractual
Art. 7
(1)Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui în care se
face evaluarea.
(2)Activitatea de evaluare a personalului contractual se realizează în perioada 1 ianuarie-15
februarie a fiecărui an.
(3)Personalul contractual debutant nu se supune evaluării.
Art. 8
(1)Evaluarea se face numai în cadrul perioadei de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (2) şi numai
pentru personalul contractual care a desfăşurat activitate profesională în aceeaşi unitate cel puţin 6
luni.
(2)În mod excepţional, evaluarea personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate,
astfel:
a)atunci când raportul de muncă al personalului contractual evaluat încetează, se suspendă pentru
o perioadă de cel puţin 3 luni, în condiţiile legii, sau se modifică sub aspectul locului muncii ori al
felului muncii, caz în care evaluarea se face pentru perioada de până la încetarea, suspendarea
sau modificarea raportului de muncă;
b)atunci când raportul de muncă sau de serviciu, după caz, al şefului nemijlocit, respectiv al şefului
unităţii/autorităţii sau instituţiei publice încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3
luni, în condiţiile legii, sau se modifică sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz în care
evaluarea se face până la data la care au intervenit aceste situaţii sau, dacă nu este posibil, în
termen de cel mult 15 zile de la data când au intervenit aceste situaţii;
c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă de studii
de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare
studiilor absolvite, caz în care evaluarea se face la o dată anterioară promovării;
d)în cazul detaşării pentru o perioadă de minimum o lună, caz în care evaluarea se face la finalul
acestei perioade de către şeful unităţii unde are loc detaşarea.
(3)Personalul contractual nu va fi evaluat pentru perioada în care i se suspendă raportul de muncă.
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SECŢIUNEA 3: Etapele activităţii de evaluare anuală a personalului contractual
Art. 9
Şefii unităţilor/autorităţilor sau instituţiilor publice care au în subordine personal contractual vor lua
măsuri ca la începerea perioadei de evaluare să fie finalizate următoarele activităţi pregătitoare:
a)instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor;
c)difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului.
Art. 10
În intervalul perioadei de evaluare se realizează următoarele activităţi:
a)desfăşurarea de către şeful nemijlocit a interviului de evaluare, notarea concluziilor şi stabilirea
obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare care a început;
b)acordarea de către şeful nemijlocit a punctajului pentru fiecare obiectiv profesional individual şi
criteriu de evaluare;
c)calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat şi a punctajului general de către şeful
nemijlocit;
d)înscrierea aprecierilor şi propunerilor de către şeful nemijlocit şi transmiterea raportului de
evaluare la şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice;
e)înscrierea concluziilor şi recomandărilor de către şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice şi
aprobarea calificativului;
f)aducerea la cunoştinţa personalului a rezultatului evaluării;
g)consemnarea în cuprinsul fişei de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii ori, după caz,
depunerea unei contestaţii la secretariatul unităţii/instituţiei sau autorităţii publice din care face
parte şeful care a aprobat evaluarea;
h)soluţionarea contestaţiei şi acordarea calificativului final;
i)luarea la cunoştinţă a calificativului final.

SECŢIUNEA 4: Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
Art. 11
Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente de referinţă:
a)fişa postului, ca element de raportare la cerinţele postului, activităţile şi responsabilităţile
corespunzătoare postului;
b)obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată;
c)criteriile de evaluare stabilite la art. 14 alin. (2)-(4).
Art. 12
(1)Pregătirea interviului se face de către şeful nemijlocit al persoanei evaluate şi cuprinde:
a)studierea atribuţiilor, responsabilităţilor şi a cerinţelor cuprinse în fişa postului, precum şi a
obiectivelor înscrise în raportul de evaluare precedent;
b)înscrierea în raportul de evaluare a recompenselor, sancţiunilor şi a studiilor, cursurilor de
pregătire, stagiilor de documentare absolvite/efectuate în perioada evaluată;
c)documentarea asupra activităţii personalului;
d)întocmirea planului general de desfăşurare a interviului; pentru personalul care ridică probleme
deosebite în activitatea profesională şi în conduită se va întocmi un plan de interviu individualizat,
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cu scopul de a identifica cu claritate cauzele care au condus la această stare şi măsurile care pot fi
luate pentru remedierea neajunsurilor;
e)evidenţierea în planul de interviu a aspectelor cuprinse în raportul de evaluare care sunt
susceptibile de a fi apreciate drept satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare, ori care pot genera confuzii
şi interpretări;
f)planificarea personalului pentru interviu ;
(2)Desfăşurarea interviului de evaluare se bazează pe următoarele reguli:
a)se iau în considerare atribuţiile înscrise în fişa postului personalului evaluat, obiectivele
individuale înscrise în raportul de evaluare şi rezultatele activităţii;
b)se recomandă imprimarea unui caracter de discuţie relaxată şi încurajarea exprimărilor deschise;
c)şeful nemijlocit are datoria de a nu se lăsa influenţat de aprecierile altor persoane şi de a evalua
nepărtinitor, fără prejudecăţi şi fără a impune o atitudine de severitate sau indulgenţă excesivă.
(3)În desfăşurarea interviului de evaluare pot fi avute în vedere următoarele aspecte:
a)enumerarea celor mai importante rezultate ale activităţii în perioada evaluată;
b)prezentarea principalelor deficienţe ale activităţii în perioada evaluată;
c)prezentarea factorilor care se consideră că au influenţat, pozitiv, dar şi negativ, performanţa
profesională în perioada evaluată;
d)prezentarea eventualelor opinii şi argumente ale personalului evaluat referitoare la ceea ce se
poate face în plan profesional în anul următor pentru perfecţionarea activităţii proprii şi a structurii
din care face parte.
(4)Evaluatorul oferă persoanelor evaluate posibilitatea de a-şi susţine cu argumente eventualele
obiecţii privind modul de apreciere, precum şi de a prezenta aspectele pe care le consideră ca fiind
relevante pentru activitatea sa.
(5)Interviul de evaluare se finalizează cu stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru anul
următor.
Art. 13
(1)Obiectivele profesionale individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a)să fie specifice atribuţiilor funcţionale menţionate în fişa postului;
b)să fie cuantificabile;
c)să fie prevăzute cu termene de realizare;
d)să fie realiste, adică să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu
resursele alocate;
e)să fie flexibile, adică să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile
unităţii/autorităţii sau instituţiei publice.
(2)Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin
modificări semnificative în priorităţile sau resursele alocate unităţii/autorităţii ori instituţiei publice
sau/şi cu privire la activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului. Obiectivele revizuite se
menţionează în raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi se aduc la
cunoştinţa persoanei evaluate.
Art. 14
(1)Criteriile de analiză a postului, prevăzute de lege, în baza cărora sunt stabilite criteriile de
evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt următoarele:
a)cunoştinţe şi experienţă;
b)complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
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c)judecata şi impactul deciziilor;
d)influenţă, coordonare şi supervizare;
e)contacte şi comunicare;
f)condiţii de muncă;
g)incompatibilităţi şi regimuri speciale.
(2)Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt următoarele:
a)capacitatea de implementare;
b)capacitatea de a rezolva eficient problemele;
c)capacitatea de asumare a responsabilitatilor;
d)capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite;
e)creativitate si spirit de initiativa;
f)capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru;
g)capacitatea de a lucra in echipa ;
h)capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate ;
i)integritatea morala si etica profesionala ;
(3)Criterii de evaluare pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap sunt urmatoarele ;
a)capacitatea de asumare a responsabilitatilor ;
b)capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite ;
c)capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru ;
d)capacitatea de a rezolva eficient problemele ;
e)integritatea morala si etica profesionala ;
(4)Suplimentar faţă de criteriile stabilite la alin. (2), pentru personalul contractual care ocupă funcţii
de conducere se stabilesc următoarele criterii de evaluare a performanţelor profesionale
individuale:
a)capacitatea de a organiza;
b)capacitatea de a conduce;
c)capacitatea de coordonare;
d)capacitatea de control;
e)competenta decizionala;
f)capacitatea de a delega;
g)capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului ;
h)abilitati de mediere si negociere ;.
(5)Personalul contractual care ocupă temporar funcţii de conducere este evaluat pentru perioada
respectivă conform prevederilor alin. (2) şi (4).
Art. 15
(1)Obiectivele profesionale individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale
individuale se notează de către evaluator cu note de la 1 la 5, nota 1 reprezentând minimul, iar
nota 5 maximul.
(2)Îndeplinirea obiectivelor are o pondere de 70% în evaluarea finală, iar realizarea criteriilor de
evaluare a performanţelor profesionale individuale are o pondere de 30% în evaluarea finală. Nota
finală acordată persoanei evaluate este dată de media ponderată a notelor acordate la îndeplinirea
obiectivelor, la care se adaugă media ponderată a notelor acordate la criteriile de evaluare a
performanţelor profesionale individuale.
(3)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 - satisfăcător;
c)între 3,51 şi 4,50 - bine;
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d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.
(4)În cazul în care pe parcursul unui an personalul a fost evaluat pentru una sau mai multe situaţii
prevăzute la art. 8 alin. (2), punctajul final se calculează ca medie aritmetică ponderată conform
formulei:
(P1 x n1 + P2 x n2+....+ Pi x ni) /(n1 + n2 + ... + ni) = P, unde:
P1, P2, ....... Pi = punctajul obţinut la fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 7 alin. (2);
n1, n2, ... ni = numărul de luni pentru care s-a întocmit fiecare evaluare întocmită conform
prevederilor art. 8 alin. (2);
P = punctajul final care se transformă în calificativ anual.
SECŢIUNEA 5: Aducerea la cunoştinţa personalului a evaluărilor, procedura de contestare
şi modul de soluţionare a contestaţiei
Art. 16
(1)Rapoartele de evaluare se aduc la cunoştinţa celor evaluaţi, după aprobare, de către şefii care
le-au întocmit. Evaluatorii au obligaţia să asculte opiniile celor evaluaţi cu privire la corectitudinea şi
obiectivitatea aprecierilor şi să motiveze deciziile luate.
(2)Fiecare persoană evaluată va lua cunoştinţă, sub semnătură, de rezultatele evaluării.
Art. 17
(1)Persoana nemulţumită de rezultatul evaluării/calificativului acordat are dreptul de a contesta, în
termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, rezultatul evaluării şi calificativul acordat.
Contestaţia se menţionează în raportul de evaluare, prin marcarea în rubrica destinată, sau se
depune la secretariatul unităţii/instituţiei sau autorităţii publice din care face parte şeful care a
aprobat evaluarea, printr-un raport personal al persoanei evaluate, în care se cuprind motivele şi
argumentele corespunzătoare.
(2)Constituirea comisiei de cercetare a contestaţiei se dispune după cum urmează:
a)de şeful nemijlocit al celui care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
depunerii contestaţiei;
(3)Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri, dintre care
unul este desemnat preşedintele comisiei.
(4)În comisia de cercetare a contestaţiei nu pot fi desemnaţi cei care au întocmit/aprobat
evaluarea.
(5)Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza raportului de evaluare al cărui rezultat se
contestă, obiectivelor stabilite/revizuite în raportul de evaluare precedent, fişei postului persoanei
evaluate, referatului întocmit de şeful nemijlocit al persoanei evaluate, referatului întocmit de şeful
unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, precum şi a interviului realizat cu personalul contractual
care a contestat evaluarea.
(6)Referatele prevăzute la alin. (5) cuprind motivaţia corespunzătoare a propunerii/acordării
punctajelor şi calificativelor contestate.
(7)Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu documentele de
verificare şi raportul de evaluare, se prezintă şefului competent să soluţioneze contestaţia.
Hotărârea asupra contestaţiei este definitivă, se consemnează în raportul de evaluare şi se
comunică celui în cauză, pe bază de semnătură, în termen de 5 zile lucrătoare de la constituirea
comisiei de cercetare a contestaţiei.
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(8)Documentele întocmite în urma verificărilor se ataşează la raportul de evaluare, care se
introduce în dosarul personal al persoanei evaluate.
CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 18
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
ANEXA Nr. 1: STRUCTURA FIŞEI POSTULUI
Unitatea/Institutia
FIŞA POSTULUI
A)Identificarea postului
1.Denumirea structurii/biroului/compartimentului
2.Denumirea postului
3.Poziţia postului din statul de organizare
4.Funcţia
5.Gradul/Treapta profesională
6.Nivelul de acces la informaţii clasificate
7.Relaţii cu alte posturi
7.1.Sfera relaţională internă:
- relaţii ierarhice
- relaţii funcţionale
- relaţii de control
- relaţii de reprezentare
7.2.Sfera relaţională externă:
- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice
- relaţii cu organizaţii internaţionale
- relaţii cu persoane juridice private
B)Cerinţele postului
1.Pregătire:
1.1.studii de specialitate
1.2.cursuri/programe de perfecţionare/specializare
1.3.limbi străine şi nivelul de cunoaştere
1.4.cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere
1.5.alte cunoştinţe şi abilităţi
1.6.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor
2.Experienţă:
2.1.vechime în muncă
2.2.vechime în specialitate
3.Aptitudini şi abilităţi necesare
4.Starea sănătăţii
5.Trăsături psihice şi de personalitate
C)Condiţii specifice postului
1.Locul de muncă
2.Programul de lucru
3.Deplasări curente
4.încadrarea în condiţii de muncă
5.Riscuri implicate de post
6.Compensări
D)Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului
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Intocmit de ;
Nume si prenume ;
Functia de conducere ;
Semnatura ;
Data intocmirii ;
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului ;
Nume si prenume ;

Contrasemneaza,nume-prenume,functie,data
semnatura

Semnatura ;
Anexa 2
JUDETUL ARGES
PRIMARIA ORASULUI COSTESTI

FIŞĂ DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale
ale persoanelor care ocupă funcţii contractuale de conducere
Numele şi prenumele persoanei evaluate: ..............................................................................................
Funcţia: ................................................................
Gradul: ................
Data ultimei promovări: ....................................
Numele şi prenumele evaluatorului: ...............................................................................
Funcţia: ..................................................
Perioada evaluată: de la ............................................... până la ...................................
Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat %

Nota

% din timp

Realizat %

Nota

1.
2.
......
Obiective revizuite în perioada evaluată
1.
2.
........
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale
1. Capacitatea de a organiza
2. Capacitatea de a conduce
3. Capacitatea de coordonare
4. Capacitatea de control
5. Competenţa decizională
6. Capacitatea de a delega
7. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului
8. Abilităţi de mediere şi negociere
9. Capacitatea de implementare
10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
11. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
12. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
13. Creativitate şi spirit de iniţiativă
14. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
15. Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate
16. Integritate morală şi etică profesională
17. Alte criterii specifice
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

Nota

Nota finală a evaluării: ..................
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/ 2
Calificativul evaluării: ..........................................
Rezultate deosebite:
1. ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Comentarii

2. ...............................................................................................................................................................
...........................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată
1. ................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
Alte observaţii:
1. ................................................................................................................................................................
Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:
.....................................................................................................................................................................
Obiective pentru următoare perioadă pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul
1.
2.

% din timp

Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
Criteriul
1.
2.
Comentariile persoanei evaluate:
Numele şi prenumele persoanei evaluate:
Funcţia:
Semnătura:
Data:
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura:
Data:
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:
Funcţia:
Semnătura persoanei care contrasemnează:
Data:
Luarea la cunoştinţă a fişei de evaluare după contrasemnare:
Semnătura persoanei evaluate:
Data:
JUDETUL ARGES
PRIMARIA ORASULUI COSTESTI
FIŞĂ DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale
ale persoanelor ca ocupă funcţii contractuale de execuţie
Numele şi prenumele persoanei evaluate: ..............................................................................................
Funcţia: ................................................................
Gradul: ................
Data ultimei promovări: ....................................
Numele şi prenumele evaluatorului: ...............................................................................
Funcţia: ..................................................
Perioada evaluată: de la ............................................... până la ...................................
Obiective în perioada evaluată

% din timp

Realizat %

Nota

% din timp

Realizat %

Nota

1.
2.
......

Obiective revizuite în perioada evaluată
1.
2.
........
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
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Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale
1. Capacitatea de implementare
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
5. Creativitate şi spirit de iniţiativă
6. Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru
7. Capacitatea de a lucra în echipă
8. Capacitatea de gestionare eficientă a resursele alocate
9. Integritate morală şi etică profesională
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare

Nota

Comentarii

Nota finală a evaluării: ..................
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare)/ 2
Calificativul evaluării: ..........................................
Rezultate deosebite:
1. ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
...........................................
Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată
1. ................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
Alte observaţii:
1. ................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
Propuneri de formare profesională pentru perioada următoare:
.....................................................................................................................................................................
Obiective pentru următoare perioadă pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul
1.

2.
Criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
Criteriul
1.
2.
Comentariile persoanei evaluate:
Numele şi prenumele persoanei evaluate:
Funcţia:
Semnătura:
Data:
Numele şi prenumele evaluatorului:
Funcţia:
Semnătura:
Data:
Observaţiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:
Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:
Funcţia:
Semnătura persoanei care contrasemnează:
Data:

Luarea la cunoştinţă a fişei de evaluare după contrasemnare:
Semnătura persoanei evaluate:
Data:
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% din timp
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