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ANEXA la DISPOZIȚIA nr.124 /22.04.2020

Cap. I. Dispozitii generale si principii
Art.1. Prezentul Regulament

Intern,

este intocmit

in conformitate cu prevederile

Legii nr.53/2001 privind Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice cu modificarile si

completarile ulterioare si alte acte normative care privesc raporturile de serviciu, raporturile
de munca si disciplina

muncii,

0.U.G nr.96/2003 privind protectia maternitatii la

locurile de munca cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.202/2002, privind
egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul.M.M. NR.64/2003, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de
munca, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 1616/2011 privind modificarea si
completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la
Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, Hotararea de Guvern nr.
250/1992 (r1) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia
publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare, Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu
relevanta pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
Art.2.

Prezentul regulament se aplica tuturor salariatilor Primariei Comunei Grajduri

(functionari publici sau personal cu contract individual de munca), indiferent de durata
contractului de munca sau raportului de serviciu, precum si celor detasati sau delegati.
Art.3. Prevederile acestui regulament nu exclud drepturi sau obligatii, ale conducerii
sau ale salariatilor, care sunt prevazute in alte acte normative, care privesc raporturile de munca
si de disciplina a muncii. aplicabile in administratia publica locala.
Art.4. In cadrul relatiilor de rnunca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de
toti salariatii si angajatorii.
Cap. II. Drepturile si obligatiile conducerii institutiei
Art.5. Conducerea institutiei are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea institutiei;

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a
realizarii acestora.
d) sa dea dispozitii in scris,care au un caracter obligatoriu pentru functionari publici sau
personalul cu contract individual de munca, sub rezerva legalitatii lor;
e) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
f) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii.
Art. 6. Conducerea institutiei are urmatoarele obligatii importante:
a) sa supuna aprobarii Consiliului Local organigrama, statul de functii si regulamentul de
organizare si functionare al Primariei, conform prevederilor legale;
b) sa asigure incadrarea si promovarea în functie, cu respectarea prevederilor legale;
c) sa asigure stabilitatea in munca a fiecarui salariat si sa garanteze ca exercitarea functiei
sa nu depinda de relatiilc interpersonale sau politice;
d) sa asigure respectarea si protejarea drepturilor salariatilor impotriva oricaror incercari de
incalcare prin manifestari de subiectivism sau abuz:
e) sa ia in considerare sugestiile si propunerile pertinente formulate de salariati in vederea
imbunatatirii activitatii;
f) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege;
g) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii

salariatilor in privinta

deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
h) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa
vireze
contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
i) sa asigure accesul salariatilor la servicii medicate de medicina a muncii;
j) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute
de lege
k) sa elibereze,la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat;
I) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
m) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vcdere la elaborarea
sarcinilor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
n) sa comunice periodic salariatilor situatia financiara a Primariei;
o) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Art.7. Este interzisa orice discriminare a salariatilor pe criterii politice, de apartenenta
sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine
sociala sau de orice alta asemenea natura, conform principiului egalitatii de tratament fata
de toti salariatii.
Cap. III. Drepturile si obligatiile functionarilor publici
Art.8. Functionarii publici au urmatoarele drepturi:
-

Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.

-

Dreptul la tratament egal:

(1) La baza raporturilor de serviciu dintre autoritatile si institutiile publice si functionarii
publici sta principiul egalitatii de tratament fata de toti functionarii publici.
(2) Orice discriminare fata de un functionar public, definita in conformitate cu prevederile
legislatiei specifice privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, este
interzisa.
- Dreptul de a fi informat:
Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau si care il
vizeaza in mod direct.
-

Dreptul de asociere sindicala:

(1) Dreptul de asociere sindicala si de asociere la organizatii profesionale este garantat
functionarilor publici.
(2) Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si
sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
(3) In situatia in care functionarii publici sunt alesi in organele de conducere ale organizatiilor
sindicale, in functii salarizate, acestia au obligatia ca in termen de 15 zile de la alegerea in
organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii.
In cazul in care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii in functia de
conducere in organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o
perioada egala cu cea a mandatului in functia de conducere din organizatia sindicala.
(4) Functionarii publici alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, in functii
nesalarizate, pot detine simultan functia publica si functia in organele de conducere ale
organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor
de interese care le este aplicabil.
-

Dreptul la greva:

(1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii.

(2) Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale
pe durata grevei.
- Drepturile salariale si alte drepturi conexe:
(1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la salariu, prime si alte
drepturi, in conditiile legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
(2) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice.
- Dreptul la asigurarea uniformei:
Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului
o primesc gratuit.
-

Durata normala a timpului de lucru:

(1) Durata normala a timpului de munca pentru functionarii publici este, de regula, de 8 ore
pe zi si de 40 de ore pe saptamana, cu exceptiile prevazute expres de Codul administrativ sau
de legi speciale.
(2) Pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de repaus
saptamanal, sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, potrivit legii, functionarii publici
au dreptul la recuperare sau la plata majorata, in conditiile legii.
- Dreptul de a fi ales sau numit intr-o functie de autoritate sau demnitate publica
Functionarii publici pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile
Codului administrativ si cu respectarea conditiilor prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr.
161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
-

Dreptul la concediu

(1) Functionarii publici au dreptul la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte
concedii, in conditiile legii.
(2) In perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea
si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din
initiativa functionarului public in cauza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 512 alin. (4) si
(5) din Codul administrativ.
- Dreptul la un mediu sanatos la locul de munca
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii
normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa asigure adaptarea locului
de munca pentru functionarii publici cu dizabilitati si de a pune la dispozitia acestora

instrumentele de asigurare a accesibilitatii, in vederea exercitarii in mod corespunzator a
atributiilor aferente functiilor publice ocupate de acestia.
- Dreptul la asistenta medicala, proteze si medicamente
Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, in conditiile
legii.
-

Dreptul la recunoasterea vechimii in munca, in specialitate si in grad profesional

(1) Functionarii publici beneficiaza de vechime in munca, in specialitate si in grad
profesional.
(2) Vechimea in munca este vechimea dobandita in conditiile reglementate de legislatia
muncii, precum si vechimea dobandita in exercitarea unui raport de serviciu.
(3) Vechimea in specialitate este vechimea dobandita in temeiul unui contract individual de
munca, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente
corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate
corespunzatoare profesiei sau specializarii sale. Constituie vechime in specialitate si vechimea
dobandita in temeiul unui contract individual de munca, raport de serviciu sau ca profesie
liberala in statele membre ale Uniunii Europene, precum si in alte state cu care Romania a
incheiat conventii de recunoastere reciproca a acestor drepturi, demonstrata cu documente
corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate
corespunzatoare profesiei sau specializarii sale.
(4) In toate cazurile vechimea in specialitate se raporteaza la durata normala a timpului de
munca, fiind calculata prin raportare la fractiunea de norma lucrata si se demonstreaza cu
documente corespunzatoare.
(5) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici nu constituie
vechime in munca, in specialitate si in grad profesional, cu exceptiile prevazute de lege.
(6) Vechimea in gradul profesional este vechimea rezultata din activitatea efectiv desfasurata
de functionarul public intr-o functie publica de executie corespunzatoare gradului profesional
detinut, cu exceptiile prevazute la art. 513 alin. (1) lit. c) si art. 514 alin. (1) lit. a)-d) si j) din
Codul administrativ.
- Dreptul la pensie si la alte drepturi de asigurari sociale de stat
Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale
de stat, potrivit legii.
-

Drepturi ale membrilor familiei functionarului public, in situatia decesului acestuia

(1) In caz de deces al functionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul
la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima
luna de activitate a functionarului public decedat.
(2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a
institutiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare
drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.
- Dreptul la protectia legii
(1) Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii.
(2) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa suporte cheltuielile necesare asigurarii
asistentei juridice, in cazul in care impotriva functionarului public au fost formulate sesizari
catre organele de cercetare penala sau actiuni in justitie cu privire la modul de exercitare a
atributiilor de serviciu. Conditiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurarii asistentei
juridice se stabilesc prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in situatia in care autoritatea sau institutia publica in
cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public este cea care formuleaza o sesizare
penala sau o actiune in justitie impotriva acestuia.
(4) In cazul in care functionarul public a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei
infractiuni cu intentie directa, acesta are obligatia restituirii sumei aferente asigurarii asistentei
juridice prevazute la alin. (2).
(5) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public
impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in
exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept,
autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
(6) Autoritatile si institutiile publice pot stabili, prin acte normative, masurile speciale de
protectie pentru functionarii publici care desfasoara activitati cu grad ridicat de risc profesional.
-

Dreptul de a fi despagubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autoritatii sau
institutiei publice

Autoritatea sau institutia publica este obligata sa il despagubeasca pe functionarul public in
situatia in care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu
material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.
-

Dreptul de a desfasura activitati in sectorul public si in sectorul privat

Functionarii publici pot desfasura activitati remunerate in sectorul public si in sectorul privat,
cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese.

Art.9. Indatoririle functionarilor publici:
- Respectarea Constitutiei si a legilor
(1) Functionarii publici au obligatia ca prin actele si faptele lor sa promoveze suprematia
legii, sa respecte Constitutia si legile tarii, statul de drept, drepturile si libertatile fundamentale
ale cetatenilor in relatia cu administratia publica, precum si sa actioneze pentru punerea in
aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu atributiile care le revin, cu aplicarea normelor
de conduita care rezulta din indatoririle prevazute de lege.
(2) Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea
exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.
- Profesionalismul si impartialitatea
(1) Functionarii publici trebuie sa exercite functia publica cu obiectivitate, impartialitate si
independenta, fundamentandu-si activitatea, solutiile propuse si deciziile pe dispozitii legale si
pe argumente tehnice si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor
fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
(2) In activitatea profesionala, functionarii publici au obligatia de diligenta cu privire la
promovarea si implementarea solutiilor propuse si a deciziilor, in conditiile prevazute la alin.
(1).
(3) In exercitarea functiei publice, functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine neutra
fata de orice interes personal, politic, economic, religios sau de alta natura si sa nu dea curs
unor eventuale presiuni, ingerinte sau influente de orice natura.
(4) Principiul independentei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul
subordonarii ierarhice.
- Obligatii in exercitarea dreptului la libera exprimare
(1) Functionarii publici au dreptul la libera exprimare, in conditiile legii.
(2) In exercitarea dreptului la libera exprimare, functionarii publici au obligatia de a nu aduce
atingere demnitatii, imaginii, precum si vietii intime, familiale si private a oricarei persoane.
(3) In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta
demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(4) In activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a
nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor,
functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor
datorate schimbului de pareri.
- Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul
cetatenilor prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in
scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
(2) In exercitarea functiei detinute, functionarii publici au obligatia de a avea un
comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta
administrativa pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea
si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
- Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
(1) Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici le este interzis:
a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii
sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu
proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care
autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte sau sa
furnizeze in mod neautorizat informatii in legatura cu aceste litigii;
c) sa dezvaluie si sa foloseasca informatii care au caracter secret, in alte conditii decat cele
prevazute de lege;
d) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de
actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care
isi desfasoara activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada
de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
- Obligatia de a informa autoritatea sau institutia publica cu privire la situatia personala
generatoare de acte juridice
Functionarul public are indatorirea de a informa autoritatea sau institutia publica, in mod
corect si complet, in scris, cu privire la situatiile de fapt si de drept care privesc persoana sa si
care sunt generatoare de acte administrative in conditiile expres prevazute de lege.
-

Interdictii si limitari in ceea ce priveste implicarea in activitatea politica

(1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea
interdictiilor si limitarilor prevazute la art. 242 alin. (4) si art. 420 din Codul administrativ.

(2) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de
la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu
favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic
ca si partidelor politice.
(3) In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizatiilor
carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, a fundatiilor sau
asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice, precum si pentru activitatea
candidatilor independenti;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte inscriptionate
cu sigla si/sau denumirea partidelor politice, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi
regim juridic ca si partidelor politice, ale fundatiilor sau asociatiilor care functioneaza pe langa
partidele politice, ale candidatilor acestora, precum si ale candidatilor independenti;
d) sa se serveasca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de serviciu pentru
a-si exprima sau manifesta convingerile politice;
e) sa participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
-

Indeplinirea atributiilor

(1) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din
functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
(2) Functionarul public are indatorirea sa indeplineasca dispozitiile primite de la superiorii
ierarhici.
(3) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor
primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Functionarul public are indatorirea
sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.
(4) In cazul in care se constata, in conditiile legii, legalitatea dispozitiei prevazute la alin. (3),
functionarul public raspunde in conditiile legii.
- Limitele delegarii de atributii
(1) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice vacante se dispune motivat
prin act administrativ de catre persoana care are competenta de numire in functia publica, pe o
perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, in conditiile prezentului cod.
(2) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice ocupate al carei titular se afla
in concediu in conditiile legii sau este delegat in conditiile art. 504 din Codul administrativ ori

se afla in deplasare in interesul serviciului se stabileste prin fisa postului si opereaza de drept,
in conditiile prezentului cod.
(3) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice nu se poate face prin delegarea
tuturor atributiilor corespunzatoare unei functii publice catre acelasi functionar public.
Functionarul public care preia atributiile delegate exercita pe perioada delegarii de atributii si
atributiile functiei publice pe care o detine, precum si atributiile partial preluate, cu exceptia
situatiei in care atributiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra functiei
detinute.
(4) In situatia in care functia publica ale carei atributii sunt delegate si functia publica al carei
titular preia partial atributiile delegate se afla intr-un raport ierarhic de subordonare,
functionarul public care preia atributiile delegate semneaza pentru functia publica ierarhic
superioara.
(5) Prin exceptie de la alin. (3), atributiile functiei publice de secretar general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate si in totalitate, pentru perioada
prevazuta la alin. (1), conducatorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu obligatia delegarii atributiilor proprii catre alti functionari publici.
(6) In situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale postul conducatorului
compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atributiile functiei publice de
secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate si in totalitate,
pentru perioada prevazuta la alin. (1), unui alt functionar public, cu respectarea alin. (9).
(7) Prin exceptie de la alin. (3) si (9), in situatia in care la nivelul aparatului de specialitate al
primarului nu exista un functionar public caruia sa ii fie delegate atributiile functiei de secretar
general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in conditiile alin. (5) sau (6), acestea
sunt delegate unui alt functionar public, in urmatoarea ordine:
a) unui functionar public cu studii superioare de licenta absolvita cu diploma, in specialitate
juridica sau administrativa;
b) unui functionar public cu studii superioare de licenta.
(8) Delegarea de atributii se face numai cu informarea prealabila a functionarului public
caruia i se deleaga atributiile.
(9) Functionarul public care preia atributiile delegate trebuie sa indeplineasca conditiile de
studii si de vechime necesare pentru ocuparea functiei publice ale carei atributii ii sunt delegate.
(10) Nu pot fi delegate atributii functionarilor publici debutanti sau functionarilor publici
care exercita functia publica in temeiul unui raport de serviciu cu timp partial.

(11) Functionarii publici pot indeplini unele atributii corespunzatoare unei functii de
demnitate publica, ale unei functii de autoritate publica sau ale unei alte functii publice, numai
in conditiile expres prevazute de lege.
(12) In cazul functiilor publice de executie vacante, cu exceptia functiilor publice de auditor
si consilier juridic, atunci cand aceste functii sunt unice in cadrul autoritatii sau institutiei
publice, atributiile pot fi delegate catre cel putin doi functionari publici, cu respectarea
prevederilor alin. (1) si (8)-(10).
- Pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu si confidentialitatea
Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si
confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in
exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu aplicarea dispozitiilor in vigoare privind
liberul acces la informatiile de interes public.
-

Interdictia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

(1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru
ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care functionarii publici le-au primit
cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei
publice detinute, care se supun prevederilor legale specifice.
- Utilizarea responsabila a resurselor publice
(1) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a
statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu,
actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile
apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente
functiei publice detinute.
(3) Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin,
folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Functionarilor publici care desfasoara activitati in interes personal, in conditiile legii, le
este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru
realizarea acestora.
- Subordonarea ierarhica
Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii
ierarhici, lucrarile si sarcinile repartizate.
-

Folosirea imaginii proprii

Functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea functiei publice in actiuni
publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
-

Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Un functionar public nu poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului
sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, in urmatoarele
situatii:
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului
respectiv;
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care
persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau
inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale.
(3) Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile
proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse
operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de
lege.
- Respectarea regimului juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor
(1) Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de
interese si al incompatibilitatilor ,precum si normele de conduita.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), functionarii publici trebuie sa exercite un rol activ,
avand obligatia de a evalua situatiile care pot genera o situatie de incompatibilitate sau un
conflict de interese si de a actiona pentru prevenirea aparitiei sau solutionarea legala a acestora.
(3) In situatia intervenirii unei incompatibilitati sau a unui conflict de interese, functionarii
publici au obligatia de a actiona conform prevederilor legale pentru incetarea incompatibilitatii
sau a conflictului de interese, in termen legal.
(4) La numirea intr-o functie publica, la incetarea raportului de serviciu, precum si in alte
situatii prevazute de lege, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile Legii nr.
176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia de avere si declaratia de
interese. Declaratia de avere si declaratia de interese se actualizeaza anual, potrivit legii.
- Activitatea publica

(1) Comunicarea oficiala a informatiilor si datelor privind activitatea autoritatii sau institutiei
publice, precum si relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii
publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile
legii.
(2) Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate
oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul
autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la
activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata
nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi
desfasoara activitatea.
(4) Functionarii publici pot participa la elaborarea de publicatii, pot elabora si publica articole
de specialitate si lucrari literare ori stiintifice, in conditiile legii.
(5) Functionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter
politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul functiei publice.
(6) In cazurile prevazute la alin. (4) si (5), functionarii publici nu pot utiliza informatii si date
la care au avut acces in exercitarea functiei publice, daca acestea nu au caracter public.
Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(7) In exercitarea dreptului la replica si la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la
imagine, precum si a dreptului la viata intima, familiala si privata, functionarii publici isi pot
exprima public opinia personala in cazul in care prin articole de presa sau in emisiuni
audiovizuale s-au facut afirmatii defaimatoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin.
(3) se aplica in mod corespunzator.
(8) Functionarii publici isi asuma responsabilitatea pentru aparitia publica si pentru
continutul informatiilor prezentate, care trebuie sa fie in acord cu principiile si normele de
conduita prevazute de prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1)-(8) se aplica indiferent de modalitatea si de mediul de comunicare.
- Conduita in relatiile cu cetatenii
(1) In relatiile cu persoanele fizice si cu reprezentantii persoanelor juridice care se adreseaza
autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament
bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine, integritate morala si profesionala.
(2) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei, demnitatii,
integritatii fizice si morale a persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice,
prin:

a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizica sau psihica a oricarei persoane.
(3) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea
legala, clara si eficienta a problemelor cetatenilor.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea
persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda
respectarea normelor de conduita prevazute la alin. (1)-(3) si de catre celelalte subiecte ale
acestor raporturi.
(5) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine demna si civilizata fata de orice persoana
cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, fiind indrituiti, pe baza de reciprocitate,
sa solicite acesteia un comportament similar.
(6) Functionarii publici au obligatia de a asigura egalitatea de tratament a cetatenilor in fata
autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea
de a preveni si combate orice forma de discriminare in indeplinirea atributiilor profesionale.
- Conduita in cadrul relatiilor internationale
(1) Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor
organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminare si alte activitati cu
caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau
institutiei publice pe care o reprezinta.
(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime
opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita
corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii
gazda.
- Obiectivitate si responsabilitate in luarea deciziilor
(1) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform
prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea
sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod
privilegiat.
(3) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele
motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice
oferite cetatenilor.

(4) In exercitarea atributiilor de coordonare, precum si a atributiilor specifice functiilor
publice de conducere, functionarii publici au obligatia de a asigura organizarea activitatii
personalului, de a manifesta initiativa si responsabilitate si de a sustine propunerile personalului
din subordine.
(5) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere au obligatia sa asigure
egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, in
conditiile legislatiei specifice aplicabile fiecarei categorii de personal. In acest sens, acestia au
obligatia:
a) sa repartizeze sarcinile in mod echilibrat, corespunzator nivelului de competenta aferent
functiei publice ocupate si carierei individuale a fiecarei persoane din subordine;
b) sa asigure coordonarea modului de indeplinire a sarcinilor, cu valorificarea
corespunzatoare a competentelor fiecarei persoane din subordine;
c) sa monitorizeze performanta profesionala individuala si colectiva a personalului din
subordine, sa semnaleze in mod individual performantele necorespunzatoare si sa
implementeze masuri destinate ameliorarii performantei individuale si, dupa caz, colective,
atunci cand este necesar;
d) sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale
pentru personalul din subordine, atunci cand propun acordarea de stimulente materiale sau
morale;
e) sa evalueze in mod obiectiv necesarul de instruire profesionala al fiecarui subordonat si sa
propuna participarea la programe de formare si perfectionare profesionala pentru fiecare
persoana din subordine;
f) sa delege sarcini si responsabilitati, in conditiile legii, persoanelor din subordine care detin
cunostintele, competentele si indeplinesc conditiile legale necesare exercitarii functiei
respective;
g) sa excluda orice forma de discriminare si de hartuire, de orice natura si in orice situatie,
cu privire la personalul din subordine.
(6) In scopul asigurarii conditiilor necesare indeplinirii cu impartialitate a indatoririlor ce
decurg din raporturile ierarhice, inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere
au obligatia de a nu se angaja in relatii patrimoniale cu personalul din subordine.
- Obligatia respectarii regimului cu privire la sanatate si securitate in munca
Functionarii publici au obligatia de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor
medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii, in conditiile
legii.

Cap. IV. Drepturile si obligatiile personalului contractual
Art.1 0 . 1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de
munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.
(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv
de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Cap. V. Protectia personalului din Primaria Comunei Grajduri care semnaleaza
incalcari ale lcgii
Art. 11. Angajatii care au reclamat sau au sesizat incalcari ale legii in cadrul autoritatilor
publice si din celelalte unitati bugetare, savarsite de catre persoane cu functii de conducere
sau exccutie din autoritatile,

institutiile publice si din celelalte unitati bugetare se bucura

de protectia Legii nr. 571/2004, privind protectia personalului din autoritatile publice,
institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.

Art. 12. Prevederile Legii nr. 571/2004 se aplica autoritatilor si institutiilor publice din
cadrul administratiei

publice

centrale,

adrninistratiei

publicc

locale,

aparatului

Parlamentului, aparatului de lucru al Adrninistratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al
Guvemului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publice de cultura, educatie,
sanatate si asistenta sociala, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national
si local, precum si societatilor nationale cu capital de stat,

persoanelor numite in

consilii stiintifice si consultative, comisii de specialitate si alte organe colegiale organizate
in structura sau pe langa autoritatile sau institutiile publice.
Art.13. In intelesul legii mai sus mentionate, termenii si expresiile de mai jos au
urmatoarea semnificatie:
a) avertizare in interes public inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice
fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
b) avertizor inseamna persoana care face o sesizare potrivit lit. a) si care este incadrata in
una dintre autoritatile publice, institutiile publice sau in celelalte unitati prevazute la art. 2;
c) comisie de disciplina inseamna orice organ insarcinat cu atributii de cercetare
disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor
publice, institutiilor publice sau a celorlalte unitati .
Art. 14 Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele:
a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte
unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele
procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice,
potrivit legii;
b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, in intelesul prezentei legi,
ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor
publice, precum si a celorlalte unitati prevazute la art. 2 sunt ocrotite si promovate de lege;
c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale
legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care
reclama ori sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni

inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public,
nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in
interes public;
e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si
celelalte unitati sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un
grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii
resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in
interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a
spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al
celorlalte unitati.
g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile
prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa
mai grava;
h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate
publica, institutie publica sau in alta unitate bugetara, care a facut o sesizare, convinsa fiind de
realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.
Art.15. Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele mentionate la art.
11 si 12, ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes
public si priveste:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in
legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau
in legatura cu serviciul;
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor ;
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau
numite politic;
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare si eliberare din functie;

k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau
clientelare;
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor
publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati ;
n) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si
cel al ocrotirii interesului public.
Art. 16. - Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale,
poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:
a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale;
b) conducatorului autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii bugetare din care face
parte persoana care a incalcat prevederile legale, sau in care se semnaleaza practica ilegala,
chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice,
institutiei publice sau al unitatii din care face parte persoana care a incalcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a
incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.
Art.17. (1) In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza
de protectie dupa cum urmeaza:
a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, pana la proba
contrara;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de
disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau
al altor unitati au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei
profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice,
institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub
sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate.

(2) In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct
sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de
disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.
Art.18. - In cazul avertizarilor in interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.
Art. 19. - (1) In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta
poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca
sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna-credinta.
(2) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul
aceleiasi autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea
sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin
prezenta lege.
Cap. V. Angajarea, modificarea si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu
Art.20. Angajarea functionarilor publici se face in conforrnitate cu prevederile Ordonantei
de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale Legii nr. 53/2001 privind Codul
rnuncii,

republicat, in cazul personalului contractual din institutie.

Art.21.Transferul ca modalitate de modificare

a raporturilor de serviciu in cazul

functionarilor publici poate avea loc in interesul serviciului sau la cererea functionarului
public.
Art.22. Salariatii

pot ii delegati,

detasati sau mutati,

dupa caz, in cadrul altui

compartiment de lucru numai in conformitate cu prevederile Codului Muncii sau al Codului
administrativ .
Cap. VI. Timpul de lucru, timpul de odihna, prezenta si accesul in
Institutie
A. Timpul de lucru
Art. 23. Având în vedere specificul activităţii instituţiei, se stabilesc următoarele reguli:
a) evidența zilnică a prezenței la lucru a tuturor salariaților se realizează prin condica de
prezență, și anume:
-semnarea acesteia de către toți salariații se face personal la începerea și terminarea
programului de lucru;
- consemnările operate în condica de prezență să aibă documente justificative (delegații în
interesul serviciului, participarea la cursuri, etc.) și stabilirea abrevierilor pentru:

-D - Delegații (se va trece prezent în pontaj)
-CO - concedii odihnă
-CED - concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite
-CM - concediu medical
-M - maternitate
-L/R - zile libere/recuperate (se va trece prezent în pontaj)
-CFP - concediu fără plată
-AN - absențe nemotivate
-PM - program redus maternitate (se va trece prezent în pontaj)
-CB - concediu îngrijire copil bolnav < 3 ani
-CC - concediu creștere copil < 2 ani
-CP - concediu paternal
-S - suspendat
b) modificarea timpului de muncă și a programului de lucru se aprobă prin Dispoziție a
Primarului comunei Grajduri, Judetul Iasi;
Durata norrnala a timpului de lucru este de 40 de ore pe saptamana si este valabila
pentru tot personalul angajat al institutiei,

indiferent de functia ocupata. Pauza de masă

este inclusă în timpul de muncă.
Programul zilei de munca este urrnatorul:
PROGRAM DE AUDIENTE
PRIMAR
CONSTANTIN ZAMFIRACHE
email:primar@primariagrajduri.ro

ORA
JOI

9.00 – 12.00

Tel. 0232/228286 int.200; fax; 0232/228341
VICEPRIMAR
GHEORGHE DULCEANU
email:primar@primariagrajduri.ro

MIERCURI

ORA
9.00 – 12.00

Tel. 0232/228286 int.201; fax; 0232/228341
SECRETAR GENERAL U.A.T.
DELIA MACOVEI
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.207; fax; 0232/228341

MARTI

ORA
10.00 – 12.00

PROGRAMUL
COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI
GRAJDURI
COMPARTIMENT CONSILIER PRIMAR
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.200; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.208; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT REGISTRATURA SI RELAȚII CU PUBLICUL
Tel. 0232/228286 int.204; fax; 0232/228341
email:primar@primariagrajduri.ro
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
CASIERIE
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.203; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
BIROU FINANCIAR CONTABIL
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.205; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT JURIDIC ACHIZITII PUBLICE
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.207; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT URBANISM SI MEDIU
email:primar@primariagrajduri.ro
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
Tel. 0232/228286 int.206; fax; 0232/228341
COMPARTIMENT CADASTRU SI FOND FUNCIAR

email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.206; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.204; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT STARE CIVILA
Tel. 0232/228286 int.207; fax; 0232/228341
email:primar@primariagrajduri.ro
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI ASISTENTI PERSONALI
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 int.202; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
COMPARTIMENT GOSPODARIRE COMUNALA
email:primar@primariagrajduri.ro
Tel. 0232/228286 ; fax; 0232/228341
Luni, marti, miercuri, joi : 7,30 - 16,00; vineri: 8,00 – 14,00
Art. 24. Repaosul saptamanal se acorda de regula sambata si duminica.
B. Timpul de odihna
Art. 25. (1) Pentru munca realizata angajatii au dreptul la un concediu de odihna de 21
zile respectiv 25 zile, in functie de vechimea in munca, conform Hotararii de guvern nr.
250/1992 (r1) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia
publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Vechimea in munca
─────────────────

Durata concediului
──────────────────

- pana la 10 ani

21 zile lucratoare

- peste 10 ani

25 zile lucratoare

(2) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat.
(3) Concediul de odihna poate fi fractionat, la cererea salariatului, cu conditia ca una dintre
fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare.

(4) Pe durata concediului de odihna, salariatii au dreptul la o indemnizatie calculata in raport
cu numarul de zile de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza, sporului de
vechime si, dupa caz, indemnizatiei pentru functia de conducere, luate impreuna,
corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu de odihna.
(5) Media zilnica a veniturilor se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare
luna in care se efectueaza zilele de concediu.
(6) Pentru salariatii incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu de odihna se
calculeaza avandu-se in vedere veniturile , cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de norma
care se iau in calcul.
(7) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in
concediu.
(8) Conducerea unitatii are obligatia sa ia masurile necesare pentru ca salariatii sa
efectueze, in fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul.
Art.26. (1) Programarea concediilor de odihna se va face la sfarsitul anului, pentru anul
urmator, de catre conducerea unitatii, cu consultarea salariatilor.
(2) La programarea concediilor de odihna ale salariatilor, conducerea unitatii va tine seama,
in masura in care este posibil, si de specificul activitatii celuilalt sot.
Art. 27. - (1) Programarea concediilor de odihna va fi modificata, la cererea salariatului, in
urmatoarele cazuri:
a) salariatul se afla in concediu medical;
b) salariata cere concediu de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate;
c) salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
d) salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat serviciul militar in termen;
e) salariatul urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare
sau specializare, in tara ori in strainatate;
f) salariatul are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune
balneoclimaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in
recomandarea medicala;
g) salariata se afla in concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 1 an.
(2) Programarea concediului de odihna poate fi modificata de conducerea unitatii, daca
salariatul solicita acest lucru.
Art. 28. - (1) Daca in timpul concediului de odihna intervine una dintre situatiile mentionate
la art. 27 alin. (1) lit. a), c), d) si e), efectuarea acestuia se intrerupe.

(2) Efectuarea concediului de odihna se intrerupe in cazul in care salariata intra in concediu
pentru maternitate, precum si in cazul in care salariatul este rechemat, prin dispozitia scrisa a
conducerii unitatii, numai pentru nevoi de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta
salariatului in unitate. In situatia rechemarii, cei in cauza au dreptul la rambursarea cheltuielilor
de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului in alta localitate, egale cu sumele
cheltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemarii.
(3) Pentru cazurile de intrerupere a concediului, mentionate la alin. (1) si (2), salariatii au
dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand
aceasta nu este posibila, la data stabilita printr-o noua programare in cadrul aceluiasi an
calendaristic.
Art. 29. - (1) In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt, indemnizatia
nu se restituie. In aceasta situatie se va proceda la regularizarea platilor in raport cu
indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit
salariatului pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului, sau cu drepturile cuvenite
pe aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
(2) La data programata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna se acorda
salariatului indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta parte
(3) Concediul de odihna neacordat salariatilor transferati, de catre unitatea de la care s-a
efectuat transferarea, se va acorda acestora de unitatea la care au fost transferati. Indemnizatia
de concediu va fi suportata de catre cele doua unitati, proportional cu timpul lucrat la fiecare
dintre acestea in cursul anului calendaristic respectiv; in acelasi mod se va proceda si in cazul
in care concediul de odihna a fost efectuat inainte de transferare.
Art. 30. - (1) Concediile de odihna neefectuate, cuvenite salariatilor carora le-a incetat
contractul de munca, vor fi compensate in bani. Sumele cuvenite sunt egale cu indemnizatia de
concediu aferenta perioadei efectiv lucrate.
(2) Au dreptul la compensarea in bani a concediului de odihna cuvenit pentru perioada lucrata
de la inceputul anului calendaristic si salariatii chemati sa-si satisfaca serviciul militar in
termen.
(3) In cazul decesului salariatului, suma reprezentand compensarea in bani a concediului de
odihna neefectuat se va acorda membrilor sai de familie - sot, copii, parinti.
Art. 31. - Orice conventie prin care se renunta in total sau in parte la dreptul la concediu de
odihna este interzisa.

Art. 32. - (1) In afara concediului de odihna, salariatii din administratia publica, din regiile
autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare au dreptul la zile de concediu platite, in
cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile;
c) decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul II a salariatului - 3 zile.
(2) Concediul platit, prevazut la alin. (1), se acorda, la cererea solicitantului, de conducerea
unitatii. Indemnizatiile cuvenite se stabilesc potrivit art. 25 alin. (4).
Art. 33. - (1) Salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si
din unitatile bugetare au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi
90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situatii personale:
a) sustinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in institutiile de
invatamant superior, curs seral sau fara frecventa, a examenelor de an universitar, cat si a
examenului de diploma, pentru salariatii care urmeaza o forma de invatamant superior, curs
seral sau fara frecventa;
b) sustinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de
doctorat, in cazul salariatilor care nu beneficiaza de burse de doctorat;
c) prezentarea la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate.
(2) Salariatii au dreptul la concedii fara plata, fara limita prevazuta la alin. (1), in urmatoarele
situatii:
a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata in certificatul
medical; de acest drept beneficiaza atat mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului
nu beneficiaza, pentru aceleasi motive, de concediu fara plata;
b) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza
nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum
si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sora,
parinte, pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate -, in ambele situatii cu avizul
obligatoriu al Ministerului Sanatatii.
(3) Concedii fara plata pot fi acordate si pentru interese personale, altele decat cele prevazute
la alin. (1) si (2), pe durate stabilite prin acordul partilor.
Art. 34. - (1) Pe durata concediilor fara plata, persoanele respective isi pastreaza calitatea
de salariat.
(2) Concediile fara plata acordate in conditiile art. 33 alin. (1) lit. a) nu afecteaza vechimea
in munca.

Art. 35. - Pe durata concediilor platite nu pot fi incadrate alte persoane, urmand ca sarcinile
de serviciu ale titularilor posturilor sa fie redistribuite.
Art. 36. - Pe durata concediilor fara plata mai mari de 30 de zile lucratoare se pot incadra
alte persoane cu contracte de munca pe durata determinata.
Art. 37. In afara concediului de odihna. si in cazul unor evenimente familiale deosebite,
salariatii au dreptul la urmatoarele zile libere legale platite:
-

1 – 2 ianuarie Anul Nou

-

24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Romaniei

-

Vinerea Mare- ultima zi de vineri inaintea Pastelui

-

Paste ortodox, prima si a doua zi

-

1 mai Ziua Muncii

-

1 iunie Ziua Copilului

-

prima si a doua zi de Rusalii

-

15 august Adormirea Maicii Domnului

-

30 noiembrie Sfantul Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei

-

1 decembrie Ziua Marii Uniri

-

prima si a doua zi de Craciun;

-

doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand
acestora.

C. Accesul si prezenta salariatilor in institutie
Art.38. Accesul in institutie se face de catre salariati pe baza de semnatura in condica de
prezenta aflata in acest scop la Compartimentului Registratura și Relatii cu Publicul din
subordinea Secretarului general al Comunei Grajduri.
Art. 39. Urmarirea prezentei salariatilor, evidenta si pontajul se fac de catre:
·

Seful de birou si sefii de compartimente pe baza condicii de prezenta,

salariatilor cu privire la efectuarea concediului
concediului

fara plata,

de odihna, a concediului

a cererilor
medical,

precum si cel pentru situatii deosebite, pentru personalul din

subordinea directa a secretarului general al unitatii administrative teritoriale.
· Sefii de compartimente pe baza condicii de prezenta, a cererilor salariatilor cu privire
la efectuarea concediului

de odihna, a concediului

precum si cel pentru situatii
Primarului /viceprimarui,

medical,

concediului

fara plata,

deosebite. pentru personalul din subordinea directa a

Concediile medicale purtand viza medicului de familie, se depun in original la Biroul
financiar contabil, concediile fara plata. precum si cele pentru situatii deosebite se depun in
original

la Secretarul general al U.A.T-ului, o copie pastrandu-se la compartimentul in

care este incadrat salariatul.
Pontajul general al salariatilor

la sfarsitul fiecarei luni se face de catre Biroul

financiar contabil pe baza pontajelor prezentate de catre compartimentele din structura
institutiei. Responsabilitatea verificitatii datelor din pontajele fiecarui compartiment de
specialitate revine persoanelor care intocmesc si sernneaza respectivele pontaje.
Art.40. Sefii ierarhici pot aproba invoiri pentru interese personale cu evidentierea si
recuperarea acestora.
Art.41. Efectuarea de munca suplimentara

peste programul normal de lucru sau in

zilele libere se face conform Codului Muncii, numai pe baza unui referat de necesitate
aprobat de catre primar. Fara referatul de aprobare pentru efectuarea orelor suplimentare
se interzice ramanerea in institutie peste programul de lucru, ori intrarea in institutie in
afara orelor de program.
Art.42. Plata sau compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste
durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functie de executie si
de conducere se realizeaza potrivit prevederilor legale.
Art. 43. Iesirea din institutie a salariatilor in interes de serviciu sau interes personal, se
face pe baza

aprobarii

sefilor de compartimente cu viza primarului/viceprimarului sau

secretarului general al unitatii administrative teritoriale si cu inscrierea obligatorie in registrul
special de evidenta a intrarilor-iesirilor angajatilor din sediul institutiei care se va tine de catre
persoana responsabila cu registratura, din cadrul compartimentului Registratura si Relatii cu
publicul. Plecarea din instituție fără aprobarea șefilor de compartimente constituie AN.
Cap. VII. ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI
Art. 44. Angajarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual se face numai pe bază
de concurs. Conducătorul instituţiei publice care organizează concursul poate stabili, prin
dispoziţie, condiţii specifice de participare pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului pentru
fiecare din funcţiile vacante.
Art. 45. În vederea organizării concursului se constituie comisii de concurs şi comisii de
soluţionare a contestaţiilor, conform prevederilor legale.
Art. 46. În cariera profesională, funcţionarul public beneficiază în urma rezultatelor obţinute
la evaluarea performanţelor profesionale de dreptul de a promova în funcţia publică, de a

avansa în treptele de salarizare şi de a primi recompense morale sau materiale pentru rezultatele
deosebite în activitatea sa. Aceleaşi prevederi se aplică şi pentru personalul contractual.
Cap. VIII. Salarizarea personalului
Art.47. Pentru munca prestata, angajatii din sistemul bugetar au dreptul la un salariu
care cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, potrivit legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
«Administratie» din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale, din
institutiile si serviciile publice de interes local si judetean din subordinea acestora, salariile de
baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului
General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
Venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de baza, soldele de
functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile,
soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare, indemnizatiile lunare si,
dupa caz, compensatiile, indemnizatiile, sporurile, majorarile, adaosurile, primele si premiile,
precum si alte drepturi in bani si/sau in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal
din sectorul bugetar.
Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade/trepte si gradatii. Fiecarei functii, fiecarui
grad/treapta profesionala ii corespund 5 gradatii, corespunzatoare transelor de vechime in
munca, cu exceptia functiilor de demnitate publica si functiilor de conducere pentru care
gradatia este inclusa in indemnizatia lunara/salariul de baza prevazut pentru aceste functii in
anexele nr. I-IX, din legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 48. - (1) Personalul din institutiile si/sau autoritatile publice nominalizat in echipele de
proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de
baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%,
indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional
cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect.
(2) Indemnizatiile lunare ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si
primarilor si viceprimarilor unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte
finantate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu pana la 25%.
Premii si prime

Art. 49. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenta pentru personalul
care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiilor sau
autoritatilor publice, in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza, soldele de
functie/salariile de functie, soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile si
soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare si indemnizatiile lunare
aferente personalului prevazut in statul de functii, sub conditia incadrarii in fondurile aprobate
prin buget.
(2) Premiile de excelenta se pot acorda in cursul anului personalului care a realizat sau a
participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice
sau a sistemului din care face parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat
lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod
semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, tinandu-se
seama de evaluarea criteriilor prevazute la art. 8 alin. (2) din legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. .
Sumele neutilizate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(3) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim
brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor
aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele
prevazute la alin. (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel
de organizatii sindicale.
(3) Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, lunar, doua salarii de baza minim
brute pe tara garantate in plata si se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor
aprobate in buget cu aceasta destinatie, in conditiile legii, avandu-se in vedere elementele
prevazute la alin. (2), cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt constituite astfel
de organizatii sindicale.
Art. 50. - În perioada 2019-2020, personalul din cadrul institutiilor si autoritatilor publice,
astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 , cu modificarile si
completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv
activitatile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lânga institutiile publice,
beneficiaza de vouchere de vacanta în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de
indemnizatia de hrana prevazuta la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 51. Ziua de plata a drepturilor salariale este data de 8 ale fiecarei luni.
CAP. IX. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici
de executie si conducere
Art. 52. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de
executie si conducere reprezinta aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale
ale functionarilor publici, prin compararea gradului si modului de îndeplinire a obiectivelor
individuale si a criteriilor de performanta stabilite cu rezultatele obtinute în mod efectiv de
catre functionarul public pe parcursul unui an calendaristic, si urmareste:
a) corelarea obiectiva dintre activitatea si cunostintele functionarului public necesare
îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atributiilor din fisa postului si cerintele
functiei publice, prin raportare la nivelul functiei publice detinute;
b) asigurarea unui sistem motivational, astfel încât sa fie determinata cresterea
performantelor profesionale individuale;
c) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici, pentru îmbunatatirea
rezultatelor activitatii desfasurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarului public se
consemneaza în raportul de evaluare întocmit si semnat de catre superiorul ierarhic nemijlocit
al functionarului public, care se contrasemneaza de catre persoanele prevazute la art. 12 alin.
(2) si (3) din Ordonanta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si se aproba de catre
persoanele prevazute la art. 12 alin. (4) din Ordonanta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
(3) În realizarea activitatilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul si persoana care aproba
raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarului public au
obligatia asigurarii respectarii întocmai a normei generale de conduita profesionala privind
obiectivitatea în evaluare, precum si a respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor si al
conflictului de interese.
(4) În realizarea evaluarii prevazute la alin. (1), calitatea de evaluator este exercitata de catre:
a) functionarul public de conducere pentru functionarul public de executie din subordine,
respectiv functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a
autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarul public de conducere;
b) înaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordinea directa
sau pentru functionarii publici de executie, atunci când acestia îsi desfasoara activitatea în

cadrul unor compartimente din subordinea directa, care nu sunt coordonate de un functionar
public de conducere;
c) persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara celei de conducator al
autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici aflati în coordonarea sau în
subordinea directa;
d) conducatorul autoritatii sau institutiei publice pentru functionarii publici aflati în
subordinea directa, precum si pentru functionarii publici care au calitatea de conducatori ai
autoritatilor sau institutiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea ori sub autoritatea
acesteia si pentru adjunctii acestora;
e) membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unitatii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
f) persoana care are competenta de numire expres stabilita prin legea speciala, pentru
functionarii publici care au calitatea de conducatori sau fac parte din organele colective de
conducere ale unor autoritati sau institutii publice care nu se afla în subordinea, în coordonarea
ori sub autoritatea altor autoritati sau institutii publice.
(5) În cazul functionarilor publici de conducere care conduc structuri a caror activitate este
coordonata de persoane diferite potrivit atributiilor stabilite prin acte administrative, evaluarea
se face în conditiile prevazute la alin. (4) lit. a), b) sau c), cu luarea în considerare a unui referat
întocmit de persoana careia i-au fost delegate partial atributiile de coordonare. Prin referat se
evalueaza gradul si modul de atingere a obiectivelor individuale, precum si gradul de
îndeplinire a criteriilor de performanta pentru atributiile pe care le îndeplineste în coordonarea
persoanelor prevazute la teza I.
(6) Comisia prevazuta la alin. (4) lit. e) din Codul administrativ se constituie prin dispozitia
primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, pe baza propunerilor/nominalizarii
consiliului local, respectiv consiliului judetean.
(7) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate delega prin act administrativ
competenta de realizare a evaluarii prevazute la alin. (4) lit. d) catre persoana care ocupa functia
de conducere imediat inferioara si care coordoneaza activitatea structurii functionale
respective, cu precizarea conditiilor si limitelor delegarii.
Art. 53. - (1) Raportul de evaluare semnat de evaluator se înainteaza contrasemnatarului.
(2) În întelesul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar:
a) functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a
autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de conducere aflati în subordine

sau în coordonarea directa si pentru functionarii publici de executie pentru care calitatea de
evaluator apartine functionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;
b) înaltul functionar public, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii ori
institutiei publice, nu exista un functionar public ierarhic superior evaluatorului si activitatea
compartimentului în care îsi desfasoara activitatea functionarul public evaluat este coordonata
de înaltul functionar public, cu exceptia situatiei functionarilor publici prevazuti la lit. a);
c) persoana care ocupa functia de conducere imediat inferioara celei de conducator al
autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici aflati în coordonarea sau în
subordinea directa.
(3) În situatia în care, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, nu
exista o persoana care sa aiba calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (2), raportul de evaluare
nu se contrasemneaza.
(4) Raportul de evaluare semnat de contrasemnatar se aproba astfel:
a) de catre superiorul ierarhic al contrasemnatarului pentru functiile publice de executie;
b) de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functionarii publici de
conducere pentru care nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru functionarii publici de
executie, în situatia în care nu exista un superior ierarhic în conditiile lit. a).
(5) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al
unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu se contrasemneaza.
Art. 54. - (1) În situatia în care instanta judecatoreasca dispune refacerea evaluarii
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin hotarâre judecatoreasca
definitiva, pronuntata în urma contestarii rezultatelor evaluarii la instantele de contencios
administrativ în conditiile legii, calitatea de evaluator se exercita în urmatoarea ordine:
a) de catre persoana care a realizat evaluarea ce urmeaza a fi refacuta, daca îsi desfasoara
activitatea în cadrul autoritatii sau institutiei publice respective;
b) de catre persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizarii evaluarii ce
urmeaza a fi refacuta, în situatia în care nu se aplica prevederile de la lit. a);
c) de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice care are obligatia punerii în
executare a hotarârii judecatoresti definitive ori de catre persoana desemnata de acesta prin act
administrativ, în situatia în care persoanele prevazute la lit. a), respectiv lit. b) nu îsi mai
desfasoara activitatea în cadrul autoritatii sau institutiei publice respective;
d) de catre comisia prevazuta la art. 11 alin. (4) lit. e) din Codul administrativ.
(2) În urma refacerii evaluarii performantelor profesionale individuale potrivit alin. (1),
raportul de evaluare nu se contrasemneaza.

Art. 55. - (1) Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor
publici se realizeaza pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsa între 1 ianuarie-31 martie
din anul urmator perioadei evaluate, pentru toti functionarii publici care au desfasurat efectiv
activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizeaza evaluarea.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale
individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse între 1
ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, în situatia în care raportul de serviciu
al functionarului este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz,
evaluarea se realizeaza în termen de 5 zile lucratoare de la reluarea activitatii, în conditiile
prezentei metodologii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale
individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse între 1
ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, în situatia în care raportul de serviciu
ori, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului este suspendat pe parcursul întregii perioade
de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizeaza în termen de 5 zile lucratoare de la expirarea
perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzatoare a art. 15 alin. (1) lit. b) din Codul
administrativ.
Art. 56. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 14 alin. (1) din Codul administrativ,
evaluarea functionarilor publici se realizeaza pentru o alta perioada, în oricare dintre
urmatoarele situatii:
a) la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici
în conditiile legii, daca perioada efectiv lucrata este de cel putin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, dupa caz, a raportului
de munca al evaluatorului, în conditiile legii, daca perioada efectiv coordonata este de cel putin
30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se afla în imposibilitatea de drept sau de
fapt constatata prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine
persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetarii,
suspendarii sau modificarii, în conditiile legii, a raportului de serviciu sau, dupa caz, a
raportului de munca al evaluatorului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor legale în ceea
ce priveste desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci când este posibil, potrivit structurii
organizatorice;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate functionarul public este promovat în clasa sau
în grad profesional.

(2) Evaluarea realizata în situatiile prevazute la alin. (1) se numeste evaluare partiala si are
în vedere evaluarea obiectivelor individuale prevazuta la art. 485 alin. (3) din Codul
administrativ.
(3) Evaluarea partiala se realizeaza la data sau în termen de 10 zile lucratoare de la data
intervenirii situatiilor prevazute la alin. (1) si va fi luata în considerare la evaluarea anuala.
(4) Evaluarea partiala a functionarilor publici nu este necesara în situatia în care raportul de
serviciu al functionarului public se modifica prin delegare, se suspenda în conditiile art. 513
alin. (1) lit. e), h), i) si j) din Codul administrativ sau, dupa caz, înceteaza în conditiile art. 517
alin. (1) lit. a) si b) din Codul administrativ
Art. 57. - (1) În vederea realizarii componentei evaluarii performantelor profesionale
individuale ale functionarilor publici de executie si de conducere prevazute la art. 485 alin. (3)
lit. a) din Codul administrativ, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de
evaluator stabileste obiectivele individuale pentru functionarii publici a caror activitate o
coordoneaza si indicatorii de performanta utilizati în evaluarea gradului si modului de atingere
a acestora.
(2) Obiectivele prevazute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atributiile din fisa
postului, prin raportare la functia publica detinuta, gradul profesional al acesteia, cunostintele
teoretice si practice si abilitatile necesare exercitarii functiei publice detinute de functionarul
public si corespund obiectivelor compartimentului în care îsi desfasoara activitatea
functionarul public.
(3) Indicatorii de performanta prevazuti la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv
individual, în conformitate cu nivelul atributiilor titularului functiei publice, prin raportare la
cerintele privind cantitatea si calitatea muncii prestate.
(4) În toate situatiile obiectivele individuale si indicatorii de performanta se aduc la
cunostinta functionarului public la începutul perioadei evaluate.
(5) Obiectivele individuale si indicatorii de performanta pot fi revizuiti trimestrial sau ori de
câte ori intervin modificari în activitatea ori în structura organizatorica a autoritatii sau
institutiei publice. Prevederile alin. (4) se aplica în mod corespunzator.
(6) Criteriile de performanta pentru realizarea componentei evaluarii performantelor
profesionale individuale ale functionarilor publici potrivit art. 485 alin. (3) lit. b) din Codul
administrativ sunt prevazute la art. 29 lit. b) din prezenta anCodul administrativ.
Art. 58. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza în urmatoarele
etape:

a) completarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale de catre
evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare de catre persoana prevazuta la art. 12 alin. (2) din
prezenta anexa;
d) aprobarea raportului de evaluare de catre persoana prevazuta la art. 12 alin. (4) din Codul
administrativ
(2) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale este un document distinct,
denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:
a) acorda note pentru fiecare componenta a evaluarii obiectivelor individuale prevazuta la
art. 485 alin. (3) din Codul administrativ;
b) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective
întâmpinate de acesta în perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
c) stabileste punctajul final si calificativul acordat;
d) stabileste necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate;
e) stabileste obiectivele individuale pentru anul urmator perioadei evaluate.
(3) Interviul este o discutie între evaluator si functionarul public evaluat în cadrul careia se
aduce la cunostinta functionarului public evaluat continutul raportului de evaluare, se discuta
aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea si datarea raportului, de catre
evaluator si de catre functionarul public evaluat.
(4) În cazul în care între functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie
asupra continutului raportului de evaluare se procedeaza astfel:
a) în situatia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica
raportul de evaluare;
b) în situatia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, functionarul public
consemneaza comentariile sale în raportul de evaluare, în sectiunea dedicata.
(5) În situatia în care functionarul public evaluat refuza sa semneze raportul de evaluare, acest
aspect se consemneaza într-un proces-verbal întocmit de catre evaluator si semnat de catre
acesta si un martor. Refuzul functionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu
împiedica producerea efectelor juridice ale acestuia.
Art. 59. - (1) În aplicarea art. 485 alin. (3) din Codul administrativ, pentru fiecare dintre
elementele prevazute la lit. a) si b), evaluatorul acorda note de la 1 la 5. Nota 1 reprezinta
nivelul minim de atingere a fiecaruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de

performanta si, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecaruia dintre criteriile de
performanta, iar nota 5 reprezinta nivelul maxim.
(2) Nota finala acordata pentru elementul prevazut la art. 485 alin. (3) lit. a) din Codul
administrativ reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecarui
obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, daca s-a impus revizuirea acestora pe parcursul
perioadei evaluate.
(3) Nota finala acordata pentru elementul prevazut la art. 485 alin. (3) lit. b) din Codul
administrativ reprezinta media aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecarui criteriu
de performanta.
(4) Punctajul final al evaluarii performantelor profesionale individuale este media aritmetica
a notelor obtinute pentru obiectivele individuale si criteriile de performanta, potrivit alin. (2) si
(3).
(5) În urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se
acorda unul dintre urmatoarele calificative: foarte bine, bine, satisfacator, nesatisfacator.
(6) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluarii performantelor
profesionale individuale, dupa cum urmeaza:
a) pentru un punctaj între 1,00-2,50 se acorda calificativul „nesatisfacator“;
b) pentru un punctaj între 2,51-3,50 se acorda calificativul „satisfacator“;
c) pentru un punctaj între 3,51-4,50 se acorda calificativul „bine“;
d) pentru un punctaj între 4,51-5,00 se acorda calificativul „foarte bine“.
Art. 60. - (1) Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înainteaza
contrasemnatarului, care semneaza raportul asa cum a fost completat de evaluator sau, dupa
caz, îl modifica, cu obligatia de motivare si de înstiintare a functionarului public evaluat. În
acest caz, functionarul public evaluat semneaza raportul de evaluare modificat de
contrasemnatar, cu posibilitatea consemnarii observatiilor sale, daca este cazul.
(2) Contrasemnatarul transmite raportul de evaluare, spre aprobare, persoanei desemnate în
acest sens potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Codul administrativ.
(3) Persoana prevazuta la art. 12 alin. (4) din Codul administrativ aproba raportul, dupa caz,
îl modifica, cu obligatia de motivare si de înstiintare a functionarului public. În acest caz,
functionarul public semneaza raportul de evaluare modificat, cu posibilitatea consemnarii
observatiilor sale, daca este cazul.
(4) La finalizarea evaluarii potrivit alin. (1), o copie a raportului de evaluare se comunica
functionarului public evaluat.

Art. 61. - (1) Functionarii publici nemultumiti de evaluarea comunicata potrivit art. 19 alin.
(4), Codul administrativ o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducatorul
autoritatii sau institutiei publice, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta.
(2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza raportului
de evaluare si a referatelor întocmite de catre functionarul public evaluat, de catre evaluator si
de catre contrasemnatar, în termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii termenului de
depunere a contestatiei.
(3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), conducatorul autoritatii sau institutiei publice
respinge motivat contestatia sau o admite, caz în care modifica raportul de evaluare în mod
corespunzator. Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public în termen de 5 zile
calendaristice de la solutionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), în conditiile în care functionarul public nu
a contestat rezultatul evaluarii, respectiv la expirarea termenului prevazut la alin. (3), o copie a
raportului de evaluare, certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana cu
atributii privind evidenta personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se
comunica functionarului public.
(5) Functionarul public nemultumit de rezultatul evaluarii performantelor profesionale
individuale se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.
Art. 62. - (1) Calificativele obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale
sunt avute în vedere la:
a) promovarea într-o functie publica superioara;
b) acordarea de prime, în conditiile legii;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% pâna la urmatoarea evaluare anuala a
performantelor profesionale individuale, pentru functionarii publici care au obtinut calificativul
„satisfacator“;
d) eliberarea din functia publica.
(2) Necesitatile de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate, stabilite în
cadrul evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, se au în
vedere la elaborarea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici prevazut la
art. 459 din Codul administrativ.
Art. 63. - (1) Comisia de evaluare prevazuta la art. 11 alin. (4) lit. e) din Codul administrativ
se constituie, în conditiile prevazute la art. 11 alin. (6) Codul administrativ. Secretariatul
comisiei este asigurat de un functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

respectiv al presedintelui consiliului judetean, nominalizat pentru a asigura secretariatul
comisiei.
(2) Evaluarea activitatii secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii
administrativ-teritoriale se realizeaza prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevazute
la art. 485 alin. (3) lit. a) si b) din Codul administrativ, de catre fiecare membru al Comisiei, cu
aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 17-19 din Codul administrativ.
(3) Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativteritoriale nemultumit de rezultatele obtinute la evaluarea performantelor profesionale
individuale se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.
Cap. X. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici
debutanti
Art. 64. - (1) Evaluarea activitatii si cunostintelor functionarului public debutant reprezinta
aprecierea obiectiva a nivelului cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice dobândite,
necesare îndeplinirii atributiilor aferente unei functii publice, a cunoasterii specificului
activitatii autoritatii sau institutiei publice si a exigentelor administratiei publice, pe baza
criteriilor de evaluare prevazute de lege.
(2) Pe parcursul perioadei de stagiu functionarul public debutant are un îndrumator,
functionar public definitiv desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, de
regula din cadrul compartimentului în cadrul caruia urmeaza sa îsi desfasoare activitatea, cu
atributii în stabilirea programului de desfasurare a perioadei de stagiu si în coordonarea
activitatii functionarului public debutant pe parcursul acestei perioade. Îndrumatorul nu poate
avea si calitatea de evaluator.
(3) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face în termen de 10 zile lucratoare
de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de catre conducatorul compartimentului în care
îsi desfasoara activitatea, denumit în continuare evaluator. În mod exceptional, în cazul
autoritatilor sau institutiilor publice a caror structura nu este detaliata pe compartimente ori în
cadrul carora nu exista un functionar public de conducere care sa coordoneze compartimentul,
evaluator este:
a) un functionar public de conducere, desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei
publice;
b) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, daca nu exista un functionar public de
conducere care sa fie desemnat potrivit lit. a).
(4) În cazul modificarii raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment ori
al altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice sau în cazul

suspendarii raportului de serviciu al functionarului public debutant, evaluatorul are obligatia
de a întocmi raportul de evaluare, pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public
debutant pâna în acel moment cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din
Codul administrativ. În acest caz, evaluarea este partiala si va fi luata în considerare la
evaluarea functionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(5) În cazul modificarii, suspendarii sau încetarii raportului de serviciu al evaluatorului,
acesta are obligatia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursa de
functionarul public debutant pâna în acel moment. În acest caz, evaluarea este partiala si va fi
luata în considerare la evaluarea functionarului public debutant la terminarea perioadei de
stagiu.
Art. 65. - (1) Evaluarea activitatii functionarului public debutant se face de catre evaluator
pe baza:
a) raportului de stagiu întocmit de functionarul public debutant;
b) referatului întocmit de îndrumator;
c) analizei gradului si modului de aplicare a fiecarui criteriu de evaluare în exercitarea
atributiilor de serviciu de catre functionarul public debutant;
d) interviului cu functionarul public debutant.
(2) Cu cel mult 5 zile lucratoare înainte de terminarea perioadei de stagiu functionarul public
debutant întocmeste un document denumit raport de stagiu, pe care îl înainteaza evaluatorului
si care cuprinde descrierea activitatii desfasurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea
atributiilor, a modalitatilor de îndeplinire a acestora, precum si a eventualelor dificultati
întâmpinate.
(3) Cu cel mult 5 zile lucratoare înainte de terminarea perioadei de stagiu îndrumatorul
întocmeste un document denumit referat, pe care îl înainteaza evaluatorului si care cuprinde
urmatoarele elemente:
a) descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant;
b) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant în modul de îndeplinire a
atributiilor de serviciu;
c) conduita functionarului public debutant în timpul serviciului;
d) concluzii privind desfasurarea perioadei de stagiu si recomandari privind definitivarea
acesteia.
(4) În cazul modificarii, suspendarii sau încetarii raportului de serviciu ori în situatia aplicarii
unei sanctiuni disciplinare îndrumatorului, acesta întocmeste referatul prevazut la alin. (3)
pentru perioada de stagiu parcursa de functionarul public debutant pâna în acel moment, iar

conducatorul autoritatii sau institutiei publice numeste un alt functionar public definitiv, în
calitate de îndrumator, pentru perioada de stagiu ramasa neefectuata. Referatul astfel întocmit
se înainteaza evaluatorului si este avut în vedere la evaluarea functionarului public debutant la
terminarea perioadei de stagiu.
(5) Criteriile de evaluare a activitatii functionarului public debutant sunt prevazute la art. 29
lit. c) din Codul administrative.
Art. 66. - Interviul reprezinta un schimb de informatii care are loc între evaluator si
functionarul public debutant, anterior finalizarii raportului de evaluare, în cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta functionarului public debutant evaluat consemnarile facute de
evaluator în raportul de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de catre functionarul
public debutant evaluat.
Art. 67. - (1) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
a) analizeaza raportul de stagiu completat de catre functionarul public debutant si referatul
întocmit de catre îndrumator;
b) noteaza îndeplinirea criteriilor de evaluare în functie de gradul de îndeplinire a atributiilor
de serviciu;
c) stabileste calificativul de evaluare;
d) formuleaza propuneri cu privire la numirea într-o functie publica definitiva sau la
eliberarea din functia publica.
(2) Pentru notarea criteriilor de evaluare în functie de gradul de îndeplinire a atributiilor de
serviciu, evaluatorul noteaza fiecare criteriu de evaluare de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica,
iar nota 5 fiind cea mai mare, face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu
de evaluare si se obtine o nota finala.
(3) Calificativul de evaluare se acorda în functie de nota finala obtinuta, dupa cum urmeaza:
între 1,00-3,00 se acorda calificativul „necorespunzator“, iar între 3,01-5,00 se acorda
calificativul „corespunzator“.
(4) Semnificatia calificativelor de evaluare este urmatoarea:
a) „necorespunzator“ - functionarul public debutant nu a facut dovada ca detine cunostintele
teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice;
b) „corespunzator“ - functionarul public debutant a facut dovada ca detine cunostintele
teoretice si deprinderile practice necesare exercitarii functiei publice.
(5) Evaluatorul formuleaza în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, dupa caz:

a) propunerea privind numirea functionarului public debutant într-o functie publica
definitiva, în situatia în care calificativul de evaluare este „corespunzator“;
b) propunerea de eliberare din functie, în conditiile legii, în situatia în care functionarul public
debutant a obtinut calificativul „necorespunzator“.
(6) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostinta functionarului public
debutant în cadrul interviului prevazut la art. 25 din Codul administrativ.
(7) În cazul în care între functionarul public debutant si evaluator exista diferente de opinie
asupra continutului raportului de evaluare se procedeaza astfel:
a) în situatia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica
raportul de evaluare;
b) în situatia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, functionarul public debutant
consemneaza comentariile sale în raportul de evaluare, în sectiunea dedicata.
(8) În situatia în care functionarul public evaluat refuza sa semneze raportul de evaluare, acest
aspect se consemneaza într-un proces-verbal întocmit de catre evaluator si semnat de catre
acesta si un martor. Refuzul functionarului public debutant de a semna raportul de evaluare nu
împiedica producerea efectelor juridice ale acestuia.
(9) La finalizarea evaluarii, o copie a raportului de evaluare se comunica functionarului
public debutant.
Art. 68. - (1) Functionarul public debutant nemultumit de evaluarea comunicata potrivit art.
26 alin. (9) din Codul administrativ o poate contesta în cadrul procedurii de evaluare, în termen
de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, la conducatorul autoritatii sau institutiei
publice.
(2) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice solutioneaza contestatia pe baza raportului
de evaluare a perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumator si a raportului de stagiu
redactat de functionarul public debutant, în termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiei.
(3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), conducatorul autoritatii sau institutiei publice
respinge motivat contestatia sau o admite, caz în care modifica raportul de evaluare în mod
corespunzator. Rezultatul contestatiei se comunica functionarului public debutant în termen de
5 zile lucratoare de la solutionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), în conditiile în care functionarul public
debutant nu a contestat rezultatul evaluarii, respectiv la expirarea termenului prevazut la alin.
(3) raportul de evaluare se comunica compartimentului de resurse umane pentru a fi depus la
dosarul profesional, precum si pentru a asigura aplicarea de conducatorului autoritatii sau

institutiei publice a dispozitiilor art. 28 din Codul administrativ. O copie a raportului de
evaluare certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana cu atributii privind
evidenta personalului din cadrul compartimentului de resurse umane se comunica
functionarului public debutant.
(5) Numai functionarul public debutant nemultumit de rezultatul evaluarii activitatii sale, pe
care l-a contestat în conditiile alin. (1), se poate adresa instantei de contencios administrativ, în
conditiile legii.
Art. 69. - (1) Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitatii
calificativul „corespunzator“ sunt numiti, prin transformarea postului, functionari publici
definitivi în functia publica de executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite detinuta,
în gradul profesional „asistent“.
(2) În situatia în care functionarii publici debutanti au obtinut la evaluarea activitatii
calificativul „necorespunzator“, conducatorul autoritatii sau institutiei publice dispune prin act
administrativ eliberarea din functia publica, în conditiile legii.
Cap. XI Criteriile de performanta utilizate în evaluarea performantelor profesionale
individuale ale functionarilor publici și a personalului contractual
Art. 70. - Criteriile de performanta utilizate pentru realizarea componentei evaluarii
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici sunt stabilite dupa cum
urmeaza:
a) criterii de performanta pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor înaltilor functionari
publici, conform pct. I;
b) criterii de performanta pentru functionarii publici de executie si de conducere, personal
contractual de conducere și de execuție conform pct. II;
c) criterii de evaluare pentru functionarii publici debutanti, conform pct. III.
Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție și de conducere, personal
contractula de conducere și personal contractual de execuție
1.

Nr.
crt.

Criteriul de
performanță

Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție și personal
contractual de execuție
Definirea criteriului pentru
funcționarii publici din clasa I

Definirea criteriului pentru
Definirea criteriului
funcționarii publici din clasa pentru funcționarii publici
a II-a
din clasa a III-a

1.

Capacitate de
implementare

Capacitatea de a pune
Capacitatea de a pune eficient în eficient în practică soluțiile
practică soluțiile proprii și pe cele proprii și pe cele dispuse
dispuse pentru desfășurarea în
pentru desfășurarea în mod
mod corespunzător a activităților, corespunzător a activităților,
în scopul realizării obiectivelor
în scopul realizării
obiectivelor
Capacitatea de a depăși
obstacolele sau dificultățile
intervenite în activitatea
curentă, prin identificarea
soluțiilor adecvate de
rezolvare și asumarea
riscurilor identificate

Capacitatea de a
2. rezolva eficient
problemele

Capacitatea de a depăși
obstacolele sau dificultățile
intervenite în activitatea curentă,
prin identificarea soluțiilor
adecvate de rezolvare și asumarea
riscurilor identificate

Capacitatea de
3. asumare a
responsabilităților

Capacitatea de a desfășura în mod
curent, la solicitarea superiorilor
Capacitatea de a accepta
ierarhici, activități care depășesc
erorile sau, după caz,
cadrul de responsabilitate definit
deficiențele propriei
conform fișei postului; capacitatea
activități și de a răspunde
de a accepta erorile sau, după caz,
pentru acestea; capacitatea
deficiențele propriei activități și de
de a învăța din propriile
a răspunde pentru acestea;
greșeli
capacitatea de a învăța din
propriile greșeli

Capacitatea de a pune
eficient în practică
soluțiile proprii și pe cele
dispuse pentru
desfășurarea în mod
corespunzător a
activităților, în scopul
realizării obiectivelor
Capacitatea de a depăși
obstacolele sau
dificultățile intervenite în
activitatea curentă, prin
identificarea soluțiilor
adecvate de rezolvare
Capacitatea de a accepta
erorile sau, după caz,
deficiențele propriei
activități și de a răspunde
pentru acestea;
capacitatea de a învăța din
propriile greșeli

Capacitatea de creștere
Capacitatea de creștere
permanentă a
Capacitatea de creștere
permanentă a performanțelor performanțelor
Capacitatea de
permanentă a performanțelor
profesionale, de îmbunătățire profesionale, de
autoperfecționare și profesionale, de îmbunătățire a
4.
a rezultatelor activității
îmbunătățire a rezultatelor
de valorificare a
rezultatelor activității curente prin
curente prin punerea în
activității curente prin
experienței dobândite punerea în practică a cunoștințelor
practică a cunoștințelor și
punerea în practică a
și abilităților dobândite
abilităților dobândite
cunoștințelor și abilităților
dobândite
Capacitatea de a interpreta
Capacitatea de a interpreta un
un volum mare de informații,
volum mare de informații, de a
de a identifica și valorifica
Capacitatea de
identifica și valorifica elementele
5.
elementele comune, precum
analiză și sinteză
comune, precum și pe cele noi și
și pe cele noi și de a selecta
de a selecta aspectele esențiale
aspectele esențiale pentru
pentru domeniul analizat
domeniul analizat
Atitudine activă în
Atitudine activă în soluționarea Atitudine activă în
soluționarea problemelor
problemelor și realizarea
soluționarea problemelor și
și realizarea obiectivelor
obiectivelor prin identificarea
realizarea obiectivelor prin
prin identificarea unor
Creativitate și spirit unor moduri alternative de
identificarea unor moduri
6.
moduri alternative de
de inițiativă
rezolvare a acestor probleme;
alternative de rezolvare a
rezolvare a acestor
inventivitate în găsirea unor căi de acestor probleme;
probleme; atitudine
optimizare a activității; atitudine inventivitate în găsirea unor
pozitivă față de idei noi;
pozitivă față de idei noi
căi de optimizare a
spirit inventiv

activității; atitudine pozitivă
față de idei noi

Capacitatea de
7. planificare și de a
acționa strategic

8.

9.

Capacitatea de a
lucra independent

Capacitatea de a
lucra în echipă

Competența în
10. gestionarea
resurselor alocate

2.
Nr.
crt.

Criterii de
performanță

Capacitatea de a previziona
cerințele, oportunitățile și
posibilele riscuri și consecințele
acestora; capacitatea de a anticipa
soluții și de a-și organiza timpul
propriu sau, după caz, al celorlalți
(în funcție de nivelul de
competență), pentru îndeplinirea
eficientă a atribuțiilor de serviciu
Capacitatea de a desfășura
activități pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu fără a
solicita coordonare, cu excepția
cazurilor în care activitățile
implică luarea unor decizii care
depășesc limitele de competență

Capacitatea de a previziona
cerințele, oportunitățile și
posibilele riscuri și
consecințele acestora;
capacitatea de a anticipa
soluții și de a-și organiza
timpul propriu pentru
îndeplinirea eficientă a
atribuțiilor de serviciu

Capacitatea de a-și
organiza timpul propriu
pentru îndeplinirea
eficientă a atribuțiilor de
serviciu

Capacitatea de a se integra
Capacitatea de a se
Capacitatea de a se integra într-o într-o echipă, de a-și aduce
integra într-o echipă, de aechipă, de a-și aduce contribuția contribuția prin participare
și aduce contribuția prin
prin participare efectivă, de a
efectivă, de a transmite
participare efectivă, de a
transmite eficient și de a permite eficient și de a permite
transmite eficient idei,
dezvoltarea ideilor noi, pentru
dezvoltarea ideilor noi,
pentru realizarea
realizarea obiectivelor echipei
pentru realizarea obiectivelor
obiectivelor echipei
echipei
Capacitatea de a utiliza
Capacitatea de a utiliza
Capacitatea de a utiliza eficient
eficient resursele materiale și eficient resursele
resursele materiale și financiare
financiare alocate fără a
materiale și financiare
alocate fără a prejudicia activitatea
prejudicia activitatea
alocate fără a prejudicia
instituției
instituției
activitatea instituției
Criterii de performanță pentru funcționarii publici de conducere și personal
contractual de contractual
Definirea criteriului

Capacitatea de a
1.
organiza

Capacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate de structura condusă,
delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată
și echitabilă a atribuțiilor și a obiectivelor în funcție de nivelul, categoria, clasa și gradul
profesional al personalului din subordine

Capacitatea de a
conduce

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a transpune în practică și de a o susține; abilitatea
de a planifica și de a administra activitatea unei echipe formate din personalități diferite, cu
nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții; capacitatea de a adapta

2.

stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa pentru gestionarea și
rezolvarea conflictelor
Capacitatea de
coordonare
Capacitatea de
4.
control

Armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului, precum și a activităților din cadrul unui
compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste,
depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
Capacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului prin:
Capacitatea de a
cunoașterea aspirațiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare și a unei
5. obține cele mai bune atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta și de a lua în considerare diferite opinii,
rezultate
precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv;
recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor
Competența
Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale, cu
6.
decizională
privire la desfășurarea activității structurii conduse
Capacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de
Capacitatea de a
7.
vedere legal și al competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod corespunzător
delega
a obiectivelor structurii conduse
Abilități în
Capacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea personalului subordonat,
8. gestionarea
asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare
resurselor umane
Cunoașterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de
Capacitatea de a
a implementa și de a menține politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia.
9. dezvolta abilitățile
Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine și de a
personalului
formula propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii
Capacitatea de a organiza și de a conduce o întâlnire, precum și de a o orienta către o
Abilități de mediere
10.
soluție comun acceptată, ținând seama de pozițiile diferite ale părților; capacitatea de a
și negociere
planifica și de a desfășura interviuri
Obiectivitate în
Corectitudine în luarea deciziilor; imparțialitate în evaluarea personalului din subordine și
11.
apreciere
în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate
12. Criteriile de performanță pentru funcționarii publici de execuție din clasa I, prevăzute la pct. 1-7 și 10
3.

3. Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți:
Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa I
1. Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate
2. Gradul de cunoaștere a specificului și a principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor
administrative din cadrul autorității sau instituției publice
3. Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor
4. Gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor
5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opțiuni în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și de
a identifica cea mai bună variantă de acțiune

6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și
concis
7. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin
participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia
Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasele a II-a și a III-a
1. Cunoașterea specificului administrației publice
2. Rapiditatea și calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate
3. Inițiativă
4. Capacitatea de relaționare cu publicul
5. Punctualitate, disciplină și responsabilitate
CAP. XII Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului
contractual
Art. 71. (1)

Evaluarea

performantelor profesionale

individuale

ale

personalului

contractual se apreciaza anual.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale, denumita in continuare evaluare,
consta in aprecierea obiectiva a activitatii personalului contractual, prin compararea gradului
de indeplinire a obiectivelor individuale, stabilite anual, cu rezultatele obtinute in mod
efectiv, precum si in functie de criteriile stabilite prin prezentul regularnent.
Art.72.Organizarea si desfasurarea activitatilor de evaluare a perforrnantelor profesionale
individuale ale personalului contractual. Cornpetentele privind evaluarea personalului
contractual.
Art.73. (1) Evaluarea performantelor profesionale ale

personalului

contractual

se

intocmeste de catre:
a) persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza structura in cadrul caruia
isi desfasoara

activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza

activitatea acestuia;
b)

persoana

organizatorice

aflata in functia de conducere

ierarhic

superioara,

potrivit structurii

a autoritatii, pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere;

c) demnitarul pentru personalul contractual din subordine directa.
(2) Persoanele nominalizate la alin.(l) au calitatea de evaluator si vor inscrie obligatoriu
in raportul de evaluare constatarile si concluziile asupra continutului evaluarii, precurn si
calificativul propus, respectiv acordat.
Art.74 Nu pot realiza evaluari rudele si afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. Daca
seful nemijlocit se afla in una dintre situatiile mentionate, evaluarea se intocmeste de catre o
alta persoana care are eel putin acelasi nivel al functiei de conducere, desemnata de
seful unitatii/autoritatii sau institutiei publice, iar daca seful unitatii/autoritatii sau institutiei

publice se afla in una din situatiile mentionate, evaluarea se realizeaza de persoana
nominalizata de catre conducatorul autoritatii/institutiei publice prin act administrativ.
Perioada evaluata si perioada de evaluare a personalului contractual
Art. 75 (I) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie - 31 decembrie a anului
anterior celui in care se face evaluarea.
(2) Activitatea de evaluare a personalului contractual se realizeaza in perioada 1 si 31
ianuarie a anului urmator perioadei evaluate.
(3) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel
pana la expirarea perioadei de eel putin 6 luni, dar nu mai mult de 1 an de la angajare si vor
fi promovate pe baza de examen, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat
superioara.
Art.76 (l)In mod exceptional,

evaluarea performantelor

profesionale individuale ale

personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al
salariatului evaluat inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. in acest caz, salariatul va
fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca, respectiv de
serviciu al evaluatorului

inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In

acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea
raporturilor de munca, respectiv de serviciu ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15
zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca, respectiv de
serviciu sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din
subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor
profesionale individuale ale acestora;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate inceteaza mandatul demnitarului;
d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul promoveaza in grade sau trepte
profesionale;
e) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii
de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare
studiilor absolvite;
f) salariatii care exercita, cu caracter temporar, o functie de conducere vor fi evaluate pentru
perioada exercitarii temporare a functiei de conducere respective.
(2) Prin exceptie de la prevederile

alin.( l) lit. a) si lit. b) evaluarea personalului

contractual nu va fi facuta in urmatoarele situatii:

- persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei
corespunzatoare stagiului de debutant;
- delegarea salariatului;
- suspendarea raporturilor de munca in conditiile art.50 lit. b (concediu pentru incapacitate
temporara de munca ), lit. c. carantina), lit. g (arest preventiv) din Legea 53/2003- Codul
muncii, republicata;
- incetarea raporturilor de munca ale salariatului in conditiile art. 56 lit. a (decesul
salariatului) si lit. b (la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a
mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului) din Legea 53/2003- Codul muncii,
republicata.

Etapele si procesul
personalului

de evaluare

a perforrnantelor

profesionale

individuate ale

contractual

Art.77. (1) Procedura evaluarii finale se realizeaza in urmatoarele 3 etape, dupa cum
urmeaza:
- completarea raportului de evaluare de catre evaluator;
- interviul;
- contrasemnarea raportului de evaluare.
(2) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului
contractual are ca elemente de referinta:
a) fisa postului
b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata;
c) criteriile de evaluare stabilite la art.74 din prezentul Regulament.
(3) Pregatirea interviului se face de catre evaluatorul persoanei evaluator prin studierea
atributiilor, responsabilitatilor si cerintelor cuprinse in fisa postului, precum si a
obiectivelor inscrise in raportul de evaluare precedent;
(4) Desfasurarea interviului de evaluare se bazeaza pe urmatoarele reguli:
a) se iau in considerare atributiile inscrise in fisa postului

personalului

evaluat,

obiectivele individuale inscrise in raportul de evaluare si rezultatele activitatii desfasurate pe
perioada evaluata;
b) se recomanda imprimarea unui caracter de discutie relaxata si incurajarea exprimarilor
deschise;
c) evaluatorul are datoria de a nu se lasa influentat de aprecierile altar persoane si de a evalua
nepartinitor, fara prejudecati si fara a impune o atitudine de severitate sau indulgenta excesiva.

(5) Pentru desfasurarea in mod optim a interviului de evaluare pot fi avute in vedere
urmatoarele aspecte:
a) enumerarea celor mai importante rezultate ale activitatii in perioada evaluata;
b) prezentarea principalelor deficiente ale activitatii in perioada evaluata;
c) determinarea factorilor care se considera ca au influentat, pozitiv, dar si negativ,
performanta profesionala in perioada evaluata;
d) prezentarea eventualelor opinii si argumente ale personalului evaluat referitoare la ceea
ce se poate face in plan profesional in anul urmator pentru perfectionarea activitatii proprii
si a structurii din care face parte.
(6) Evaluatorul ofera persoanelor evaluate posibilitatea de a-si sustine cu argumente
eventualele obiectii privind modul de apreciere, precum si de a prezenta aspectele pe care le
considera ca fiind relevante pentru activitatea sa.
(7) Interviul de evaluare se finalizeaza cu stabilirea obiectivelor profesionale individuale
pentru anul urmator.
Art.78 (1) Obiectivele profesionale individuale, denumite in continuare obiective,
reprezinta prioritatile

cheie in activitatea personalului

contractual,

care indeplinesc

rezultatele dorite/scontate ce urmeaza a fi realizate in perioada evaluata.
(2) Obiectivele profesionale individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
a) sa fie specifice activitatilor desfasurate in concordanta cu fisa postului;
b) sa fie cuantificabile;
c) sa fie prevazute cu termene de realizare;
d) sa fie realiste, adica sa poata sa fie duse la indeplinire in termenele de realizare prevazute
si cu resursele alocate;
e)

sa fie flexibile, adica sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in

prioritatile unitatii/autoritatii

sau institutiei publice.

(3) 0biectivele se stabilesc anual pentru fiecare salariat.
(4) Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite trimestrial

sau ori de cate ori

intervin modificari semnificative in prioritatile sau resursele alocate unitatii/autoritatii
sau institutiei publice sau/si cu privire la activitatile si responsabilitatile corespunzatoare
postului. Obiectivele revizuite se mentioneaza in raportul de evaluare a performantelor
profesionale individuale si se aduc la cunostinta persoanei evaluate.
(5) Pentru perioada ce urmeaza a fi evaluata fiecarui salariat i se stabilesc minim 3 si
maxim

5 obiective de perforrnanta profesionala. Obiectivele sunt stabilite in baza

sarcinilor si atributiilor prevazute in fisa postului, prioritatilor si obiectivelor structurii

interioare din care face parte salariatul evaluat si/sau ale autoritatii/institutiei publice
stabilite pentru anul in curs.
(6) Pentru fiecare obiectiv se stabilesc indicatorii de performanta care mascara
cantitativ

si calitativ realizarea

obiectivelor

stabilite. Obiectivele si indicatorii

de

performanta se stabilesc de catre evaluator si se discuta impreuna cu salariatul in timpul
interviului de evaluare.
(7) In cazul salariatilor care s-au incadrat intr-o functie publica in cursul anului,
obiectivele si indicatorii de performanta se stabilesc in termen de 15 de zile de la data
inceperii raportului de munca.
Art.79. (1) Criteriile de evaluare a postului, prevazute de lege, in baza carora sunt
stabilite criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale sunt urmatoarele:
a) cunostinte si experienta;
b) complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
c) judecata si impactul deciziilor;
d) influenta, coordonare si supervizare;
e) contacte si comunicare;
f) conditii de munca;
g) incornpatibilitati si regimuri speciale.
(2) In functie de natura postului de executie sau conducere criteriile generale de evaluare
sunt:
a) pentru personalul contractual care ocupa funtii de conducere
- nivelul cunostintelor si abilitatile;
- nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor;
- loialitatea fata de institutie;
- capacitatea de lucru in echipa;
- capacitatea de comunicare;
- capacitatea de a organiza;
- capacitatea de a coordona;
- capacitatea de a controla;
- capacitatea de a decide;
- capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului;
- capacitatea de analiza si sinteza;
- creativitatea si spiritul de echipa;
- adaptabilitate la situatii neprevazute;

- asumarea responsabilitatilor;
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice.
b) pentru personalul contractual de executie cu studii superioare de lunga durata si de
scurta
durata:
- nivelul cunostintelor si abilitatile;
- nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor;
- loialitatea fata de institutie;
- capacitatea de lucru in echipa;
- capacitatea de comunicare;
- asumarea responsabilitatilor;
- capacitatea de a se perfectiona si valorifica experienta dobandita;
- spiritul de initiativa;
- adaptabilitate la situatii neprevazute;
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice.
c)

pentru personalul contractual

de executie cu studii

postliceale,

liceale si

gimnaziale/alte
studii:
- nivelul cunostintelor si abilitatile;
- nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor;
- loialitatea fata de institutie;
- capacitatea de lucru in echipa;
- capacitatea de comunicare;
- adaptabilitate Ia situatii neprevazute;
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice.
(3) Personalul contractual care ocupa temporar functii de conducere este evaluat
pentru perioada respectiva conform criteriilor prevazute la art. 79, alin. (2), lit. a.
Art.80. (1) Obiectivele profesionale individuale si criteriile de evaluare a performantelor
profesionale individuale se noteaza de catre evaluator cu note de la 1 Ia 5 nota 1
reprezentand minimul, iar nota 5 maximul.
(2 Nota finala acordata persoanei evaluate este data de media aritrnetica a notei
obtinute la indeplinirea obiectivelor si nota obtinuta la indeplinirea criteriilor.
(3) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00 si 2,00 - nesatisfacator;

b) intre 2,01 si 3,50 - satisfacator;
c) intre 3,51 si 4,50 - bine;
d) intre 4,51 si 5,00 - foarte bine.
Aducerea la cunostinta personalului a evaluarilor, procedura de contestare si modul de
solutionare a contestatiei

Art.81 (1) Rapoartele de evaluare se aduc la cunostinta celor evaluati, dupa aprobare,
de catre sefii care le-au intocmit. Evaluatorii au obligatia sa asculte opiniile celor evaluati
cu privire la corectitudinea si obiectivitatea aprecierilor si sa motiveze deciziile luate.
(2) Calificativul acordat in baza fisei de evaluare a performantelor profesionale
individuale se aproba de catre conducatorul autoritatii/institutiei publice.
(3) Fiecare persoana evaluata va lua la cunostinta, sub sernnatura, de rezultatele
evaluarii.
Art.82. (1) Salariatul nemultumit de rezultatul

evaluarii/calificativului acordat are

dreptul de a contesta, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta, rezultatul
evaluarii si calificativul acordat la conducatorul autoritatii/institutiei publice, contestatia
solutionandu-se in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de
depunere a contestatiei.
(2) Rezultatul contestatiei

se cornunica salariatului

in termen de 5 zile

calendaristice de la solutionarea contestatiei.
(3) Contestatia se mentioneaza

in raportul

de evaluare,

prin marcarea

in

rubrica destinata.
(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionarea a contestatiei formulate
potrivit alin.(l)

se poate

adresa instantei

competente

in a carei circumscriptie

reclamantul isi are domiciliul sau resedinta.
Art.83. Orice alte dispozitii contrare referitoare la evaluarea personalului contractual
se abroga odata cu aplicarea prezentului regulament.
Cap. XIII. CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Art.84. Documentele în format letric si format electronic care vin din afara Primariei
comunei Grajduri se înregistrează la registratura generala, in ziua primirii si tot in aceeasi zi se
vor prezenta conducatorului institutiei. Documentele în format letric sunt distribuite pe condică
internă de persoana responsabila cu inregistrarea documentelor din cadrul Compartimentului
Regisratura si Relatii cu publicul, dupa ce acestea au fost vizate si repartizate de catre
conducatorul institutiei, care stabilește unul sau mai mulți responsabili pentru soluționarea
documentului. La rândul lor, responsabilii desemnați pot stabili alți responsabili din subordine.

Art.85. Documentele emise de către structurile funcționale din cadrul Primariei Grajduri şi
care circulă numai în interiorul instituţiei, vor purta semnătura şefului ierarhic.
Art.86. Documentele emise de Primaria comunei Grajduri care ies în afara instituţiei se
semnează de Primarul Comunei Grajduri sau de înlocuitorul de drept al acestuia, ori de o
persoană împuternicită de primar, de viceprimar/secretar, în funcție de dispoziția de delegare a
atribuțiilor, de seful de birou, şefii de compartimente în cadrul cărora s-au
întocmit/tehnoredactat documentele în cauză și funcționarul care a întocmit documentul,
responsabil conform fișei postului și repartiției documentului. Funcționarul care a întocmit
documentul, va raspunde, administrativ, contraventional si penal, direct proportional pentru
cele inscrise in documente. Toate aceste documente vor purta ”caseta administrativă” care
cuprinde, de sus în jos:

- antetul oficial al Primariei comunei Grajduri
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA GRAJDURI
Localitatea Grajduri, Comuna Grajduri, Judeţul
Iaşi, str. La :osea, nr. 23, cod 707215
CIF 4540542
Tel: 0232/228286; Fax: 0232/228341
e-mail: primar@primariagrajduri.ro
- numărul de înregistrare;
- primar
- viceprimar, în funcție de dispoziția de delegare a atribuțiilor;
- secretar general, în funcție de dispoziția de delegare a atribuțiilor;
- sef birou sau înlocuitorul de drept al acestuia, în funcție de dispoziția de delegare a
atribuțiilor;;
- funcționarul care a întocmit documentul, responsabil conform fișei postului și repartiției
documentului;
- numărul de exemplare.
Art.87. (1) Petiţiile, sesizările sau reclamaţiile adresate de cetăţeni Primariei Grajduri, sunt
soluționate potrivit legii și a procedurii interne de proces elaborată la nivelul Primariei
Grajduri. Petiţiile, sesizările sau reclamaţiile se vor înregistra într-un registru de petiții
gestionat de Compartimentul Relatii cu Publicul şi se vor transmite spre analiză şi repartizare
Primarului comunei Grajduri urmând ca distribuirea propriu-zisă a acestora să se facă de către

compartimentul menţionat prin condici speciale, cu precizarea termenului legal de rezolvare a
acestora.
(2) Comunicarea răspunsului către petent se va face în termenele prevăzute de legislația
specifică, prin grija compartimentului Registratura si Relatii cu Publicul, care se va îngriji,
totodată, şi de arhivarea petiţiilor. Toate răspunsurile transmise vor purta semnătura primarului
sau a înlocuitorului desemnat de acesta, fiind susţinute totodată şi de conducătorii
compartimentelor care le-au soluţionat.
(3) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului
(numele şi prenumele, adresa de contact, alte date de identificare) nu se iau în considerare şi
vor fi clasate conform legislaţiei în vigoare.
(4) Eliberarea copiilor de pe documentele aflate în arhiva Primariei Grajduri se va face conform
legii privind accesul liber la informaţiile de interes public şi a legii privind păstrarea secretului
de serviciu, după aplicarea mențiunii ”conform cu originalul” și semnarea de secretarul general
al comunei Grajduri.
Art.88. Comunicarea, potrivit legii, a hotărârilor Consiliului Local Grajduri și Dispozițiilor
Primarului comunei Grajduri sau a înlocuitorului său de drept, se face prin grija secretarului
general al comunei Grajduri, cu respectarea prevederilor art. 86 din prezentul Regulament.
CAP. XIV ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
Art.89. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici și personalul contractual a
îndatoririlor corespunzătoare ce le revin şi a normelor de conduită profesională şi civică
prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrag răspunderea disciplinară a acestora.
Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate în astfel de situații sunt cele prevăzute
expres de Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative și Legea nr.53/2003
privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare neputând fi aplicate
decât cu respectarea procedurilor reglementate de cele două acte normative.
(2) Răspunderea administrativă, contravenţională şi penală a personalului Primariei Grajduri
se va face în conformitate cu prevederile legale în materie.
Art.90. (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor
corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica
prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea administrativdisciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;

c) absenta nemotivata de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care
functionarul public isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a indeplini atributiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor medicale
ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor
legale;
k) incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri si interdictii stabilite prin lege pentru
functionarii publici, altele decat cele referitoare la conflicte de interese si incompatibilitati;
l) incalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitati daca functionarul public nu
actioneaza pentru incetarea acestora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data
intervenirii cazului de incompatibilitate;
m) incalcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei
publice si functionarilor publici sau aplicabile acestora.
o) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau sub influenta bauturilor alcoolice.
(3) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioada de pana la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea intr-o functie publica de nivel inferior, pe o perioada de pana la un an, cu
diminuarea corespunzatoare a salariului;
f) destituirea din functia publica.
(4) Ca urmare a savarsirii abaterilor disciplinare prevazute la alin. (2), se aplica urmatoarele
sanctiuni disciplinare:
a) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. a) sau b);
b) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. c) se aplica una dintre sanctiunile
disciplinare prevazute la alin. (3) lit. b)-f);

c) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. e)-h), se aplica una dintre sanctiunile
disciplinare prevazute la alin. (3) lit. c)-f);
d) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. i)-k) si m), se aplica una dintre
sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3);
e) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. l), se aplica sanctiunea disciplinara
prevazuta la alin. (3) lit. f), in conditiile prevazute la art. 520;
f) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. n), se aplica una dintre sanctiunile
disciplinare prevazute la alin. (3).
(5) Pentru functionarii publici de executie sanctiunea prevazuta la alin. (3) lit. e) se aplica
prin transformarea functiei publice pe care o ocupa, pe perioada de executare a sanctiunii
disciplinare. Pentru functionarii publici de conducere in situatia in care sanctiunea prevazuta
la alin. (3) lit. e) nu se poate aplica pentru ca nu exista o functie publica de conducere de nivel
inferior vacanta in cadrul autoritatii sau institutiei publice, se aplica sanctiunea disciplinara
prevazuta la alin. (3) lit. c).
(6) La individualizarea sanctiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va tine
seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost
savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul
serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor
sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentului cod.
(7) In caz de concurs de abateri disciplinare, se aplica sanctiunea disciplinara aferenta abaterii
disciplinare celei mai grave.
(8) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data sesizarii comisiei
de disciplina, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare, cu exceptia
abaterii disciplinare prevazute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilitati, pentru care
sanctiunea disciplinara se aplica in conditiile prevazute la art. 520 lit. b).
(9) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea clasarii
ori renuntarii la urmarirea penala sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune
achitarea, renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei sau incetarea
procesului penal. In aceste situatii, procedura angajarii raspunderii disciplinare se reia si
sanctiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult un an de la data reluarii.
(10) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public a carui fapta
a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul
autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele

care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului
public in cadrul autoritatii ori institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate
juridica a autoritatii ori institutiei publice. Masura se dispune pe intreaga durata pe care
functionarul public poate influenta cercetarea administrativa.
(11) In situatia in care in cazul functionarilor publici de conducere nu este posibila aplicarea
prevederilor alin. (10), persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa
dispuna mutarea temporara a functionarului public intr-o functie publica corespunzatoare
nivelului de studii, cu mentinerea drepturilor salariale avute.
Art.91. Pentru personalul contractual se aplică dispoziţiile Codului Muncii privind
răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională şi penală .
CAP. XV. PREVEDERI REFERITOARE LA DECLARAREA
AVERII, DECLARAREA INTERESELOR ŞI A INCOMPATIBILITĂŢILOR,
Art.92. (1)Conform prevederilor legale în materie, funcţionarii publici, precum şi alte
persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Primariei Grajduri au obligaţia declarării
averii şi a intereselor, sa depuna si sa actualizeze declaratii de avere si declaratii de interese in
conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi
rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.
Art.93. (1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile
de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) După depunere, actualizarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese se face cel mai
târziu până la data de 15 iunie a fiecărui an.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încetării activităţii, persoanele prevăzute de lege
au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.
Art.94. În cadrul Primariei Grajduri se desemnează persoana responsabila care asigure
implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Fișa
postului acestei persoane se completează în mod corespunzător cu noile atribuții.
Art.95. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la declararea averii şi declararea
intereselor se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.96. Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o funcţie
publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei României şi a altor acte normative.
Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre situaţiile enumerate,
la data prezentului Regulament, în Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupției.
Art.97. (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici
respectivi sunt soţi sau rude de gradul 1.
(2) Persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin.(1) vor opta, în termen de 60 de zile,
pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.
CAP. XVI PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR
Art.98. (1) Salariații au dreptul sa adreseze conducerii, în scris, petiții individuale, dar numai
în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea desfășurată.
(2) Prin petiție se înțelege orice cerere sau reclamație individuala pe care un salariat o adresează
conducerii în condițiile legii și ale regulamentului intern.
(3)Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
Art.99. (1) Cererile sau reclamațiile se adresează conducătorului instituției și se înregistrează
în registrul de intrare-ieșire.
(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamație necesită o cercetare mai
amănunțită, conducătorul instituției numește o persoană sau o comisie care să verifice realitatea
lor. (3) În urma verificării angajatorului, persoana sau comisia numită întocmește un referat cu
constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al angajatorului.
(4) Reprezentantul legal al angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul în
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamației.
(5) În situația în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamație necesită o cercetare mai
amănunțită, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art.100. (1) Salariații nu pot formula două petiții privitoare la aceeași problemă.
(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp două sau mai multe petiții
cu același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.
(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut sau care
privește aceeași problemă, acestea se clasează, făcându-se mențiune că s-a verificat și i s-a dat
deja un răspuns petiționarului.
Art.101. Salariații și angajatorul au obligația să soluționeze conflictele de muncă prin bună
înțelegere sau prin procedurile stabilite de dispozițiile legale în vigoare.

CAP.XVII REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN
MUNCĂ ÎN CADRUL INSTITUŢIEI
Art.102. Primaria comunei Grajduri, reprezentata prin primar sau înlocuitorul de drept, va
asigura salariaţilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi
integritatea fizică şi psihică, în concordanță cu prevederile legale în materie.
Art.103. (1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua toate măsurile necesare
pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a
riscurilor profesionale, de protejare a maternităţii la locurile de muncă, de informare şi instruire
şi pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare.
(2) Ţinând seama de natura activităţilor din instituţie, angajatorul are obligaţia:
a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea
locurilor de muncă;
b) să ia în considerare capacităţile salariatului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
c) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie
permis numai salariaţilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
Art.104. (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi
securităţii în muncă.
(2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, angajatorul se consultă cu
salariații,
Art.105. (1) Instituţia va organiza o dată pe an, un examen medical pentru angajaţi pentru a
determina capacitatea acestora de a-şi îndeplini atribuţiile profesionale şi pentru a preveni
bolile profesionale. Examenul medical va fi gratuit pentru angajaţi.
(2) Angajaţii sunt obligaţi să se prezinte la examenul medical anual. Refuzul angajatului de a
se prezenta la acest examen medical reprezintă o încălcare a regulilor disciplinare, putând fi
declanșată procedura legală de sancționare disciplinară.
Art.106. (1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea şi respectarea măsurilor
referitoare la securitatea muncii.
(2) Salariaţii au obligaţia de a respecta programul de muncă stabilit de angajator, precum şi de
a participa la instructajele periodice efectuate de responsabilii instituţiei cu protecţia muncii și
în domeniul P.S.I.
(3) Salariații au obligația de a respecta prevederile art.3 din Legea nr. 349/2002 pentru
prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun.

Art.107. Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare va fi următoarea:
a) fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic, de protecţie şi de lucru
conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale;
b) sunt considerate echipamente tehnice: echipamentele de calcul, birotică, autovehiculele,
diverse aparate, în general toate materialele încredinţate salariatului în vederea executării
atribuţiilor sale de serviciu;
c) este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecţie,
dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la
serviciile acestuia;
d) executarea sarcinilor de serviciu implică întreţinerea şi curăţarea echipamentului tehnic şi
de lucru, personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform
cerinţelor stabilite prin fişa postului sau prin ordine specifice;
e) la sfârşitul programului, fiecare salariat va respecta obligaţiile pe care le au în ceea ce
priveşte închiderea ferestrelor, a aparatelor de climatizare, a calculatoarelor sau alte
echipamente tehnice, încuierea dulapurilor şi a fişetelor, închiderea corespunzătoare a
birourilor, stingerea luminilor, etc.
Art.108. Dispoziţiile în caz de pericol vor fi următoarele:
a) în caz de pericol (evenimente neprevăzute precum: cutremure, incendii, inundaţii, etc.)
evacuarea personalului instituţiei se efectuează conform Planului de evacuare, stabilit pe baza
Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de apărare civilă, care vor fi afişate la sediul
instituţiei la un loc vizibil, pentru a fi cunoscute de toţi salariaţii, precum şi de alte persoane
care se află în sediu;
b) în caz de mobilizare generală pentru război, responsabilul cu evidenţa militară şi mobilizarea
la locul de muncă va acţiona conform documentelor emise în acest scop.
Art.109. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la
locurile de muncă, instituţia va lua măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi siguranţei la
locul de muncă pentru angajatele însărcinate şi mamele cu copii mici.
Art.110. (1) Măsurile de securitate a muncii se stabilesc prin instrucţiuni de securitate şi de
igienă a muncii, pe locuri de muncă, echipamente.
(2) Personalul este obligat să cunoască şi să respecte integral instrucţiunile de securitate şi de
igienă a muncii la locurile unde îşi desfăşoară activitatea şi, de asemenea, se vor lua măsurile
necesare pentru cunoaşterea temeinică a instrucțiunilor de securitate a muncii.

Art.111. Pentru nerespectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii şi de apărare
împotriva incendiilor, salariaţilor li se aplică sancţiunile prevăzute în legislația specifică acestor
domenii.
CAP. XVIII UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC
Art.112. Pe fiecare calculator, prin grija Biroului financiar- contabil, vor fi instalate doar
softuri (programe) necesare desfasurarii activitatii si care deţin licenţe de utilizare, acestea fiind
singurele programe ce pot fi folosite de către utilizatori. Este interzisă instalarea şi utilizarea
oricăror programe (fiind incluse aici şi jocurile) de provenienţă externă pentru care nu există
achiziţionate licenţe. Fiecare utilizator va răspunde personal, din punct de vedere juridic, pentru
orice modificare apărută ulterior pe calculator. Utilizarea soft-urilor fără licenţe se află sub
incidenţa Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi face obiectul unor campanii periodice
de verificare.
Art.113. Fiecare utilizator din Primaria Grajduri răspunde pentru modul în care îşi foloseşte
calculatorul din dotare, dar şi pentru modul în care foloseşte reţeaua internă a primariei, precum
şi Internetul şi poşta electronică (acolo unde este cazul).
Art.114. Achiziţiile în domeniul IT (tehnică de calcul, echipamente de comunicaţii şi soft)
se fac pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate şi a unei analize privind
necesitatea acestora, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Art.115. Accesul la Internet se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităţi de
comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă,
instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-uri, etc. Se permit
download-uri (descărcări de pe Internet) doar în cazul în care fișierele descărcate sunt necesare
activităţii din cadrul instituţiei. Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse siteuri de pe Internet care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu, abonare ce implică primirea
permanentă a unui volum mare de scrisori prin poştă electronică. Răspunderea pentru aceasta
revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, informaţia descărcată.
Art.116. (1) Publicarea pe Internet a datelor, imaginilor şi informaţiilor referitoare la
activitatea Primariei, se va face numai cu aprobarea scrisă sau verbală a primarului şi de către
secretarul general al UAT comuna Grajduri.
(2) Răspunderea pentru corectitudinea şi actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu sau
prin participările la licitaţiile electronice revine proprietarului informaţiei şi nu operatorului
sau realizatorului.

(3) Sunt interzise publicitatea şi sondajele în scopuri electorale sau economice pe portalul
Primariei Grajduri, cu excepţia prezentării oportunităţilor, aspectelor culturale sau economice
locale.
Art.117. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces,
parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse şi la Internet. Modificarea acestora se
face cu aprobarea primarului.
Art.118. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum şi
a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul şi protocoalele de funcţionare a
reţelei de calculatoare sau a poştei electronice.
Art.119. Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra

modulelor din aplicaţiile

informatice, fiind interzisă modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervenţia asupra bazelor
de date altfel decât prin programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicită
intervenţia personalului specializat care analizează şi adoptă măsuri de remediere. După caz,
soluţionarea constă în intervenţie intervenţie furnizor în intervalul de garanţie sau service
externalizat.
Art.120. Sustragerea şi folosirea datelor în interes personal atrag răspunderea materială,
pecuniară sau penală, după caz, a persoanelor găsite vinovate pentru neglijenţă sau rea-intenţie,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
CAP.XIX COMUNICARE ŞI LIMITE DE COMPETENŢĂ
Art.121. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici
desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii, în condiţiile legii.
Art.122. Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de
conducătorul autorităţii.
Art.123. În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, funcţionarii publici pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată
nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi
desfăşoară activitatea.
CAP. XX REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
ŞI A ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art.124. (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi
îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau
activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să

muncească într-un anumit loc, ori într-o anumită profesie. Orice contract de muncă sau raport
de serviciu ce încalcă aceste principii este nul de drept. În cadrul relaţiilor de muncă
funcţionează principiul egalităţii de tratament fată, de toți, salariații. Orice discriminare directă
sau indirectă fată, de un salariat bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârstă,
apartenenţă naţională, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie
sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.
(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1).
(3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii
decât cele prevăzute la alin. (1), dar care produc efectele unei discriminări directe.
(4) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept
hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau ca efect:
a) faptul de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) faptul de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa
sexuală.
Art.125. Orice funcţionar public sau salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii
de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în
muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o discriminare. Tuturor
funcţionarilor publici şi salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată
egală, precum şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.
Art.126. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.
Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă participanţii la raporturile de muncă se vor
informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii.
Cap. XXI. Comisia de disciplina si Comisia paritara
Art.127. In cadrul Primariei sunt numite prin dispozitii comune ale Primarului comunei
Grajduri si primarului comunei Mogosesti, Comisia de disciplina si Comisia paritara, comisii
care functioneaza la nivelul ambelor UAT-uri.
Art.128. Comisia de disciplina si Comisia paritara sunt constituite si isi

desfasoara

activitatea conform prevcderilor actelor normative aflate in vigoare.
Cap. XXII. Respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament intre
femei si barbati

Art.128. (1) Institutia se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament fata de toti
salariatii, femei si barbati, si se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.
(2) Prin egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca se intelege
accesul nediscriminatoriu la:
- Alegerea ori exercitarea liberala a unei profesii sau activitati;
- Angajarea in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
- Venituri egale pentru munca de valoare egala;
- Informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,

perfectionare,

specializare si recalificare profesionala;
- Promovare la nivel ierarhic si profesional;
- Conditii

de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform

legislatiei in vigoare;
- Beneficii, altelc decal cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale.
(3) Societatea se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si
barbati in relatiile de munca referitoare la:
- anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea
posturilor vacante;
- incheierea, suspendarea, modificarca si/sau incetarea raportului juridic de munca;
- stabilirca sau modificarea atributiilor din fisa postului;
- stabilirea remuneratiei;
- beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;
- informare

si consiliere

profesionala.

programe de initiere, calificare, perfectionare,

specializare si recalificare profesionala;
- evaluarea performantelor profesionale individuale;- perfectionarea,

reconversia

si

promovarea profesionala;
- aplicarea masurilor disciplinare;
- dreptul de aderare la sindicat si ccesul la facilitatile acordate de acesta;
- orice alte conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare.
(4) Este considerata discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoana pe criteriu de
sex. Constituie discriminare bazata pe criteriu de sex orice comportament nedorit, definit
drept hartuire sau hartuire sexuala, avand ca scop sau efect:
a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectata.

b. de a influenta negativ situatia
profesionala, remuneratia
perfectionare profesionala

persoanei

sau veniturile

angajate in ceea ce priveste

de orice

natura,

promovarea

ori accesul la formare

si

in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament

nedorit, ce tine de viata sexuala.
c.

maternitatea nu poate constitui motiv de discriminare. Orice

tratament mai putin

favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediu de matemitate constituie
discriminare. In vederea angajarii este interzis sa i se solicite unei candidate sa prezinte un
test de graviditate si sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va
naste pe durata de valabilitate a contractului individual de munca.
(5) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:
a. femeia salariata este gravida sau se atla in concediu de maternitate;
b. angajatul se afla in concediu de crestere si ingrijire a copilului in varsta de pana la 2
ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
c. este exceptata de la aplicarea prevederilor de mai sus mentionate concedierea pe motive
ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile
legii; de la incetarea concediului de maternitate sau a concediului de crestere si ingrijire a
copilului pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, salaratul are dreptul
de a se intoarce

la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avand conditii

de munca echivalente

si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a conditiilor

de munca la care ar fi avut dreptul in timpul absentei.
(6) Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a
relatiilor sau a conditiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat
o sesizare ori o reclamatie la conducerea unitatii sau care a depus o plangere la instantele
judecatoresti competente in vederea aplicarii prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea
de sanse si de tratament intre femei si barbate si dupa ce sentinta judecatoreasca a ramas
definitiva, cu exceptia unor motive intemeiate si fara legatura de cauza.
(7) Daca un salariat sesizeaza vreunul din aspectele de mai sus mentionate, conducatorul
institutiei va intruni o comisie de evaluare care va constata existenta si/sau gravitatea
faptei in decurs de 5 zile de la primirea sesizarii urmand ca, in functie de cele constatate,
sa aplice sanctiunile prevazute in regulament (mustrare, avertisment, reducerea salariului
de baza)

Cap.XXIII - Masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a
salariatelor gravide si/sau mame, lauze sau care alapteaza.

Art.129. Conformarea la prevedrile Ordonantei nr. 96/2003, art. 2 privind protectia
matemitatii la locul de munca,
a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau
mame la locurile lor de munca;
b) locul de munca este zona delimiata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata
cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari
sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea
si

indemanarea lor, in conditii

tehnice,

organizatorice

si

de protectie

a muncii

corespunzatoare, din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu
un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice
de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de edicul de familiesau de medicul
specialist care sa ii ateste aceasta stare;
d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea
concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute
de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de farnilie, dar nu mai tarziu
de 6 luni de la data la care a nascut;
e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea
concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la
inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, nexand documente

medicate

eliberate de medicul de familie in acest sens;
t) dispensa pentru consultatii

prenatale

reprezinta un numar de ore libere platite

salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea
consu1tatii1or si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a
medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are
obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu
durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;
h) concediul de rise maternal ste concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit.
c)-e) pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.
Art. 130. Angajatorii au obligatia sa adopte masurile necesare, astfel incat:
a) sa previna expunerea salariatelor (art. 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 96/2003) lit. c)e) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;

b) salariatele prevazute la art. 2 din Ordonanta de Urgenta nr..96/2003 lit. c)-e) sa nu fie
constranse sa efectueze o munca daunatoare

sanatatii sau starii lor de graviditate ori

copilului nou-nascut, dupa caz.
Art. 131. (1)

Pentru

toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de

expunere la agenti, procedee si conditii de munca, angajatorul este obligat sa evalueze
anual, precum si la orice modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata
expunerii salariatelor prevazute la art. 2 din Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 lit. c)-e), in
scopul determinarii oricarui rise pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni
asupra sarcinii ori alaptarii.
(2) Evaluarile prevazute la alin. (I) se efectueaza de catre angajator, cu participarea
obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte
scrise.
Art 132. Angajatorul are obligatia
graviditate a salariatei

sa pastreze confidentialitatea

asupra starii de

si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si

doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este
vizibila.
Art. 133. In cazul in care o salariata se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 si
art.2 din Ordonanta de Urgenta nr.96/2003) lit. c)-e) si desfasoara la locul de munca o
activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni
asupra sarcinii si alaptarii, n sensul celor prevazute la art. din Ordonanta de Urgenta
nr.96/2003 alin. (I),

angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile

si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fiira
riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina
muncii sau a medicului de familie, cu rnentinerea veniturilor salariale.
Cap. XXIV - Reguli referitoare la procedura disciplinara.
Art.134. Sanctiunea disciplinara se stabileste in raport cu gravitatea abaterii savarsite de
salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a. imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b. gradul de vinovatie al salariatului;
c. consecintele abaterii disciplinare ;
e. eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta;
Aplicarea sanctiunii disciplinare se face numai dupa efectuarea unei cercetari disciplinare
prealabile (mai putin sanctiunea cu avertisment scris, mustrare scrisa).In vederea efectuarii
cercetarii disciplinare, angajatul va fi convocat in scris de catre seful compartimentului de

munca in care isi desfasoara activitatea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
In cazul neprezentarii angajatului fara un motiv obiectiv, sanctiunea se va dispune fara
realizarea cercetarii disciplinare prealabile. In cursul cercetarii disciplinare prealabile,
angajatul are dreptul sa ofere sefului toate probele si motivatiile pe care le considera necesare,
inclusiv dreptul de a fi asistat, la cererea sa de reprezentantul sindicatului si/sau avocat.
Rezultatele cercetarii disciplinare intreprinse de catre seful compartimentului de munca se
consemneaza intr-un referat care, dupa ce se aproba se preda secretarului general al comunei.
Referatul intocmit de catre seful compartimentului de munca va cuprinde in mod obligatoriu
urmatoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si data la cares-a comis;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern ce a fost incalcat ;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii
disciplinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la convocare pentru
efectuarea cercetarii disciplinare prealabile ;
d) raspunsurile scrise pe care le da angajatul la intrebarile formulate pe baza notei explicative
adresate acestuia de catre seful compartimentului, in cazul in care angajatul refuza sa raspunda
intrebarile adresate, acest fapt se va consemna in prezenta si cu semnatura unui alt angajat din
cadrul compartimentului al angajatului;
e) sanctiunea disciplinara propusa va fi aplicata angajatului.
Cap. XXV - Reguli pentru perioade caniculare
Art.135. Daca temperaturile depasesc + 37 grade Celsius pe o perioada de eel putin 3 zile
lucratoare consecutive, se vor lua urmatoarele masuri pentru ameliorarea conditiilor de
munca:
-

asigurarea ventilatiei la locurile de munca,

-

in cazul incaperilor de la ultimul nivel. ventilatia va fi asigurata prin instalarea de
aer conditionat.

-

asigurarea zilnic a care 2 I apa minerala/persoana;

-

Reducerea programului de lucru, intensitatii si ritmului activitatii fizice.
Cap. XXVI - Reguli pentru sezonul rece

Art.136. Se vor asigura unelte si accesorii pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare
si interventie.

Art.137. Daca temperaturile scad sub -20 grade Celsius pe o perioada de eel putin 2 zile
lucratoare, consecutive, corelate cu conditii de vant intens, e vor lua urrnatoarele masuri pentru
ameliorarea conditiilor de munca:
-

distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0,5 I /persoana;

-

asigurarea climatului corespunzator in birouri, si alte incaperi;

-

acordarea primului ajutor si asigurarea asistentei medicale de urgenta in cazul afectarii
starii de sanatate in timpul programului de lucru, cauzata de temperaturile scazute.
Cap. XXVII Prelucrarea datelor cu character personal
Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

A.Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării
Art. 138. - (1) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:
a) prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu
caracter personal in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica nu va fi considerata
incompatibila cu scopul colectarii daca se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi,
inclusiv a celor care privesc efectuarea notificarii catre autoritatea de supraveghere, precum si
cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de
normele care reglementeaza activitatea statistica ori cercetarea istorica sau stiintifica;
c) adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior
prelucrate;
d) exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca
datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si
pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate;
e) stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara
realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; stocarea
datelor pe o durata mai mare decat cea mentionata, in scopuri statistice, de cercetare istorica
sau stiintifica, se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, prevazute in normele care reglementeaza aceste domenii, si numai pentru perioada
necesara realizarii acestor scopuri.
(2) Primaria Grajduri în calitate de operator are obligaţia să respecte prevederile alin. (1) şi să
asigure îndeplinirea acestor prevederi de către persoanele împuternicite.
B. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor
Art.139. - (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai dacă
persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.

(2) Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a) cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care
persoana vizata este parte ori in vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, inaintea
incheierii unui contract sau antecontract;
b) cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii
persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
c) cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a
operatorului;
d) cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes
public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit
operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
e) cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau
al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze
interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
f) cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau
stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia
Primariei Grajduri, în calitate de operator, de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi
privată.
C. Încheierea operaţiunilor de prelucrare
Art. 140 - (1) La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a dat în
mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie sau pentru o prelucrare
ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:
a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu conditia ca operatorul initial sa garanteze faptul ca
prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea initiala;
c) transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice, de cercetare
istorica sau stiintifica.
(2) In cazul operatiunilor de prelucrare efectuate in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit.
c) sau d), in cadrul activitatilor descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate stoca datele cu
caracter personal pe perioada necesara realizarii scopurilor concrete urmarite, cu conditia

asigurarii unor masuri corespunzatoare de protejare a acestora, dupa care va proceda la
distrugerea lor daca nu sunt aplicabile prevederile legale privind pastrarea arhivelor.
Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
A.Prelucrarea unor categorii speciale de date
Art. 141. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică,
de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală,
precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală este
interzisă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:
a) cand persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul pentru o astfel de prelucrare;
b) cand prelucrarea este necesara in scopul respectarii obligatiilor sau drepturilor specifice ale
operatorului in domeniul dreptului muncii, cu respectarea garantiilor prevazute de lege; o
eventuala dezvaluire catre un tert a datelor prelucrate poate fi efectuata numai daca exista o
obligatie legala a operatorului in acest sens sau daca persoana vizata a consimtit expres la
aceasta dezvaluire;
c) cand prelucrarea este necesara pentru protectia vietii, integritatii fizice sau a sanatatii
persoanei vizate ori a altei persoane, in cazul in care persoana vizata se afla in incapacitate
fizica sau juridica de a-si da consimtamantul;
d) cand prelucrarea este efectuata in cadrul activitatilor sale legitime de catre o fundatie,
asociatie sau de catre orice alta organizatie cu scop nelucrativ si cu specific politic, filozofic,
religios ori sindical, cu conditia ca persoana vizata sa fie membra a acestei organizatii sau sa
intretina cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii organizatiei si ca
datele sa nu fie dezvaluite unor terti fara consimtamantul persoanei vizate;
e) cand prelucrarea se refera la date facute publice in mod manifest de catre persoana vizata;
f) cand prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in
justitie;
g) cand prelucrarea este necesara in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a
diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru
persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza in interesul persoanei
vizate, cu conditia ca prelucrarea datelor respective sa fie efectuate de catre ori sub
supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de catre ori sub
supravegherea unei alte persoane supuse unei obligatii echivalente in ceea ce priveste secretul;

h) cand legea prevede in mod expres aceasta in scopul protejarii unui interes public important,
cu conditia ca prelucrarea sa se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate si a
celorlalte garantii prevazute de prezenta lege.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia
autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi privată.
B. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare
Art. 142. - (1) Prelucrarea Codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal
având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:
a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul; sau
b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala.
Cap. XXVIII DISPOZIȚII FINALE
Art.143. (1) În cadrul Primariei Grajduri si Prrimariei Mogosesti este constituită o comisie
paritară conform prevederilor H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare
a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective.
(2) Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile de muncă, sănătatea şi
securitatea muncii funcţionarilor publici şi personalului contractual în timpul exercitării
atribuţiilor lor, în vederea asigurării dialogului social în cadrul Primariei Grajduri.
(3) Comisia paritară îşi dă avizul în toate problemele de natura celor prevăzute mai sus, precum
şi în alte situaţii, la solicitarea conducerii Primariei Grajduri.
(4) Avizul comisiei paritare are caracter consultativ şi este întotdeauna dat în scris şi motivat.
Art.144. La baza elaborării prezentului Regulament au stat prevederile legale în vigoare care
stabilesc reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme
de încălcare a demnităţii, dispoziţii privitoare la drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei şi
ale salariaţilor; procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale
salariaţilor; reguli concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile
aplicabile, precum şi reguli referitoare la procedura disciplinară, modalităţile de aplicare a altor
dispoziţii legale sau contractuale specifice; reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în
muncă din cadrul instituţiei.
Art.145. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie abatere disciplinară
şi atrage răspunderea disciplinară a salariaţilor.
(2) Comisiile de disciplină au competența de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului
Regulament și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

(3) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni,
vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
Art.146. (1) Modificările şi completările ulterioare elaborării prezentului Regulament se vor
face ţinând seama de actele normative în vigoare la data modificării/completării, prin grija
Secretarului general al comunei.
(2) Prezentul Regulament intră în vigoare la data prevăzută în dispoziția de aprobare a
Primarului comunei Grajduri sau înlocuitorului de drept al acestuia și va fi comunicat, pentru
luare la cunoştință, tuturor salariaţilor Primariei Grajduri, prin publicarea acestuia pe site-ul
instituției și prin comunicarea unui exemplar fiecărei structuri din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Grajduri, Judetul Iasi.

Întocmit, secretar general al
UAT comuna Grajduri,
Judetul Iasi,
DELIA MACOVEI

