ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Regulamentului intern
al Primăriei Municipiului Târgovişte
şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel Cristian Stan, având în vedere:
- referatul Biroului resurse umane, relații externe, culturale și sociale nr.
31371/07.09.2020
- prevederile art. 241-242 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare
- procesul verbal al şedinţei Comisiei paritare nr. 30931/02.09.2020
- avizul favorabil al Comisiei paritare nr. 31120/03.09.2020
- prevederile art. 155 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul intern al Primăriei Municipiului Târgovişte şi Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Dispoziţia Primarului Municipiului Târgovişte nr. 995/08.04.2019 îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.3 Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către Biroul resurse umane, relaţii
externe, culturale şi sociale și Compartimentul administraţie locală, evidență electorală și
arhivă pentru comunicare.
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Anexă la Dispozitia primarului nr. 1860/15.092020

REGULAMENT INTERN
al
Primăriei Municipiului Târgoviște
și
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă
a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

Capitolul I
Dispoziții generale și principii
Art.1. Dispoziţiile cuprinse în prezentul regulament intern sunt aplicabile tuturor angajaților
din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al Municipiului Târgoviște, funcționari publici și personal contractual, începând cu data
aprobării prin Dispoziţia Primarului.
Art.2. Regulamentul intern este întocmit în conformitate cu prevederile Codului
Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat,
Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, Legii nr. 571/2004 privind protecția
personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări
ale legii, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Legii nr. 202/2002(r3) privind
Egalitatea de șanse și tratament, OG nr.137/2000 (r2) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, legislația este actualizată cu ultimele completări și modificări.
Art.3. Prevederile acestui regulament nu exclud drepturi sau obligații ale conducerii sau ale
salariaților, care sunt prevăzute în alte acte normative care privesc raporturile de muncă și de
disciplină a muncii, aplicabile în administrația publică locală.
Art.4.(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de
toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală, este interzisă.
(3) Orice 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.
(4) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală
pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal,
precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art.5. Salariaţii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor lor
profesionale, economice şi sociale.
Art.6. (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe.
(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor
informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii.
Capitolul II
Drepturile și obligațiile angajatorului
Art.7. (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituției;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariați, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.
(2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să supună aprobării Consiliului Local organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de
organizare şi funcţionare al instituției, la reorganizare și în alte situații expres prevăzute de lege;
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b) să asigure încadrarea şi promovarea în funcţie, cu respectarea prevederilor legale;
c) să asigure stabilitatea în muncă a fiecărui salariat şi să garanteze ca exercitarea funcţiei să
nu depindă de relaţiile interpersonale sau politice;
d) să asigure respectarea şi protejarea drepturilor salariaţilor împotriva oricăror încercări de
încălcare prin manifestări de subiectivism sau abuz;
e) să ia în considerare sugestiile şi propunerile pertinente formulate de salariaţi în vederea
îmbunătăţirii activităţii;
f) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege;
g) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
h) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
i) să asigure accesul salariaţilor la servicii medicale de medicina a muncii;
j) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat;
k) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
l) să asigure permanent condiţiile normale de muncă și igienă, de natură să le ocrotească
salariatilor sănătatea și integritatea fizică și psihică;
m) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituției, cu excepția
informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare sunt de natură să prejudicieze activitatea
instituției;
n) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
o) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute
de lege;
Capitolul III
Drepturile și obligațiile angajaților funcționari publici și personal contractual
Drepturile funcţionarilor publici
Art.8. Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat.
Art.9. Dreptul la tratament egal
(1) La baza raporturilor de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice şi funcţionarii publici
stă principiul egalităţii de tratament faţă de toţi funcţionarii publici.
(2) Orice discriminare faţă de un funcţionar public, definită în conformitate cu prevederile
legislaţiei specifice privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, este interzisă.
Art.10. Dreptul de a fi informat
Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea
prevederilor Codului Administrativ şi care îl vizează în mod direct.
Art.11. Dreptul de asociere sindicală
(1) Dreptul de asociere sindicală şi de asociere la organizaţii profesionale este garantat
funcţionarilor publici.
(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să
exercite orice mandat în cadrul acestora.
(3) În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor
sindicale, în funcţii salarizate, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele
de conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în
care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în
organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a
mandatului în funcţia de conducere din organizaţia sindicală.
(4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii
nesalarizate, pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor
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sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le
este aplicabil.
Art.12. Dreptul la grevă
(1) Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe
durata grevei.
Art.13. Drepturile salariale şi alte drepturi conexe
(1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la salariu, prime şi alte drepturi, în
condiţiile legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(2) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
Art.14. Dreptul la asigurarea uniformei
Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o
primesc gratuit.
Art.15. Durata normală a timpului de lucru
(1) Durata normală a timpului de muncă pentru funcţionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi şi
de 40 de ore pe săptămână, cu excepţiile prevăzute expres de Codul Administrativ sau de legi
speciale.
(2) Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus săptămânal,
sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcţionarii publici au dreptul la
recuperare sau la plata majorată, în condiţiile legii.
Art.16. Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate sau demnitate publică
Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică,
Art.17. Dreptul la concediu
(1) Funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii,
în condiţiile legii.
(2) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi
îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa
funcţionarului public în cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
Art.18. Dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale
de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să asigure adaptarea locului de
muncă pentru funcţionarii publici cu dizabilităţi şi de a pune la dispoziţia acestora instrumentele de
asigurare a accesibilităţii, în vederea exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor aferente funcţiilor
publice ocupate
de aceştia.
Art.19. Dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente
Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii.
Art.20. Dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional
(1) Funcţionarii publici beneficiază de vechime în muncă, în specialitate şi în grad profesional.
(2) Vechimea în muncă este vechimea dobândită în condiţiile reglementate de legislaţia muncii,
precum şi vechimea dobândită în exercitarea unui raport de serviciu.
(3) Vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de muncă,
al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de
către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei
sau specializării sale. Constituie vechime în specialitate şi vechimea dobândită în temeiul unui
contract individual de muncă, raport de serviciu sau ca profesie liberală în statele membre ale Uniunii
Europene, precum şi în alte state cu care România a încheiat convenţii de recunoaştere reciprocă a
acestor drepturi, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfăşurat o
activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale.
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(4) În toate cazurile vechimea în specialitate se raportează la durata normală a timpului de muncă,
fiind calculată prin raportare la fracţiunea de normă lucrată şi se demonstrează cu documente
corespunzătoare.
(5) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici nu constituie
vechime în muncă, în specialitate şi în grad profesional, cu excepţiile prevăzute de lege.
(6) Vechimea în gradul profesional este vechimea rezultată din activitatea efectiv desfăşurată de
funcţionarul public într-o funcţie publică de execuţie corespunzătoare gradului profesional deţinut,
cu excepţiile prevăzute de lege;
Art.21. Dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat
Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de
stat, potrivit legii.
Art.22. Drepturi ale membrilor familiei funcţionarului public, în situaţia decesului acestuia
(1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie
de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate
a funcţionarului public decedat.
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a
instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile
prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.
Art.23. Dreptul la protecţia legii
(1) Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.
(2) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să suporte cheltuielile necesare asigurării
asistenţei juridice, în cazul în care împotriva funcţionarului public au fost formulate sesizări către
organele de cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de
serviciu. Condiţiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice se stabilesc prin
act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică în cadrul
căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public este cea care formulează o sesizare penală sau o
acţiune în justiţie împotriva acestuia.
(4) În cazul în care funcţionarul public a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
cu intenţie directă, acesta are obligaţia restituirii sumei aferente asigurării asistenţei juridice
prevăzute la alin. (2).
(5) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public
împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea
funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia
publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
(6) Autorităţile şi instituţiile publice pot stabili, prin acte normative, măsurile speciale de protecţie
pentru funcţionarii publici care desfăşoară activităţi cu grad ridicat de risc profesional.
Art.24. Dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autorităţii
sau instituţiei publice
Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în
situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în
timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Art.25. Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat
Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu
respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.
Art.26.În mod excepțional, pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu
aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în
funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea
prelungirii anuale a raportului de serviciu.

5

Drepturile personalului contractual
Art.27. Personalul contractual are, în principal, următoarele drepturi:
(1) dreptul la salarizare pentru munca depusă (pentru plata salariului este stabilită data de 9 a
fiecărei luni);
(2) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
(3) dreptul la concediu de odihnă anual;
(4) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
(5) dreptul la demnitate în muncă;
(6) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
(7) dreptul la acces la formarea profesională;
(8) dreptul la informare şi consultare;
(9) dreptul la grevă, în condițiile legii;
(10) dreptul la asociere sindicală;
(11) salariații se pot asocia în organizații profesionale sau în alte organizații având ca scop
protejarea intereselor profesionale;
(12) dreptul la opinie al salariaților este garantat;
(13) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de
muncă;
(14) dreptul la protecţie în caz de concediere;
(15) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
(16) dreptul de a participa la acţiuni colective;
(17) dreptul salariatului de a fi menținut în aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard
de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă, pe baza unei
cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard
și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea angajatorului;
(18) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Îndatoririle funcţionarilor publici
Art.28. Respectarea Constituţiei şi a legilor
(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia
legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care
rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
Art.29. Profesionalismul şi imparţialitatea
(1) Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi
independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe
argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice
sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.
(2) În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la
promovarea şi implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră
faţă de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor
eventuale presiuni, ingerinţe sau influenţe de orice natură.
(4) Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul
subordonării ierarhice.
Art.30. Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare
(1) Funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii.
6

(2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au obligaţia de a nu
aduce atingere demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(4) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de
a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,
funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate
schimbului de păreri.
Art.31. Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul
realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
(2) În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un
comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă
pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art.32. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt
care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi
în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea
de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;
c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât
cele prevăzute de lege;
d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă
de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
Art.33. Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia
personală generatoare de acte juridice
Funcţionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituţia publică, în mod
corect şi complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care
sunt generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege.
Art.34. Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică
(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu
respectarea interdicţiilor şi limitărilor prevăzute în Codul Administrativ;
(2) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de
la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze
vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor
politice.
(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a
organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a
fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi
pentru activitatea candidaţilor independenţi;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
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c) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte
inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le
este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau
asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora,
precum şi ale candidaţilor independenţi;
d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu
pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice;
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
Art.35. Îndeplinirea atribuţiilor
(1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din
funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii
ierarhici.
(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor
primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să
aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.
(4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin.
(3), funcţionarul public răspunde în condiţiile legii.
Art.36. Limitele delegării de atribuţii
(1) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante se dispune motivat
prin act administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o
perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic.
(2) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se
află în concediu în condiţiile legii ori se află în deplasare în interesul serviciului se stabileşte prin fişa
postului.
(3) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin
delegarea tuturor atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public.
Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi
atribuţiile funcţiei publice pe care o deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei
în care atribuţiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute.
(4) În situaţia în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al
cărei titular preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare,
funcţionarul public care preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic
superioară.
(5) Prin excepţie de la alin. (3), atribuţiile funcţiei publice de secretar general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada
prevăzută la alin. (1), conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, cu obligaţia delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici.
(6) În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale postul conducătorului
compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuţiile funcţiei publice de secretar
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru
perioada prevăzută la alin. (1), unui alt funcţionar public, cu respectarea alin. (9).
(7) Prin excepţie de la alin. (3) şi (9), în situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate
al primarului nu există un funcţionar public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei de secretar
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în condiţiile alin. (5) sau (6), acestea sunt
delegate unui alt funcţionar public, în următoarea ordine:
a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în
specialitate juridică sau administrativă;
b) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă.
(8) Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public
căruia i se deleagă atribuţiile.
(9) Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de
studii şi de vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate.
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(10) Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici
care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial.
(11) Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de
demnitate publică, ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în
condiţiile expres prevăzute de lege.
(12) În cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor publice de auditor
şi consilier juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul autorităţii sau instituţiei publice,
atribuţiile pot fi delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1)
şi (8) - (10).
Art. 37. Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea
Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în
exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
Art.38. Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
(1) Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru
ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care funcţionarii publici le-au
primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
publice deţinute, care se supun prevederilor legale specifice.
Art.39. Utilizarea responsabilă a resurselor publice
(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în
orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei
publice deţinute.
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le
este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru
realizarea acestora.
Art.40. Subordonarea ierarhică
Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii
ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.
Art.41. Folosirea imaginii proprii
Funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcţiei publice în acţiuni
publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art.42. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1) Un funcţionar public nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului
sau a unităţilor administrativ- teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii:
- când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
- când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
- când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale.
(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor
de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
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Art.43. Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor
(1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de
interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ,
având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict
de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
(3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii
publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau
a conflictului de interese, în termen legal.
(4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte
situaţii prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.
Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.
Art.44. Activitatea publică
(1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea autorităţii sau
instituţiei publice, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către
funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în
condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul
autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi 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.
(4) Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica
articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.
(5) Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter
politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), funcţionarii publici nu pot utiliza informaţii şi
date la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter public.
Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului
la imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici îşi pot
exprima public opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale
s-au făcut afirmaţii defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod
corespunzător.
(8) Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru
conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită
prevăzute de Codul Administrativ.
(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare.
Art.45. Conduita în relaţiile cu cetăţenii
(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se
adresează autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii,
integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea
persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă
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respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor
raporturi.
(5) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice
persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de
reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar.
(6) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa
autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a
preveni şi combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.
Art. 46. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor
organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter
internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice
pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime
opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Art.47. Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea
sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod
privilegiat.
(3) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
(4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor
publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia de a asigura organizarea activităţii
personalului, de a manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din
subordine.
(5) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure
egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în
condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au
obligaţia:
a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă aferent
funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea
corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine;
c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din
subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să
implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, colective,
atunci când este necesar;
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale
pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau
morale;
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat şi
să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru fiecare
persoană din subordine;
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care deţin
cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării funcţiei
respective;
g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice situaţie,
cu privire la personalul din subordine.
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(6) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce
decurg din raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au
obligaţia de a nu se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine.
Art.48. Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă
Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi
expertizelor medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în
condiţiile legii.
Îndatoririle personalului contractual
Art.49. Personalul contractual are, în principal, următoarele îndatoriri:
(1) să realizeze norma de muncă sau, după caz, să-şi îndeplinesaca atribuţiile ce îi revin
conform fişei postului;
(2) să respecte disciplina muncii;
(3) să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă
aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
(4) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
(5) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie;
(6) obligaţia de a păstra confidenţialitatea (secretul de serviciu) în legătură cu faptele,
informaţiile, documentele şi datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în activitatea pe care o
desfăşoară, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
(7) salariaţii care, potrivit legii, nu beneficiază de echipament de lucru, au obligaţia de a purta
o ţinută decentă pe durata programului de lucru ;
(8) salariaţii care ocupă o funcţie de conducere şi/sau control au obligaţia de a depune
declaraţie de avere şi interese, potrivit legislației aplicabile ;
(9) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil ;
Art.50. Dispozițiile art. 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, se aplică
în mod corespunzător și personalului contractual ;
Îndatoriri comune funcționarilor publici și personalului contractual
Art. 51. Ambelor categorii de personal le revin următorele îndatoriri comune:
(1) să-și însușească prevederile Regulamentului de organizare și funcționare și ale
Regulamentului intern, sarcinile și responsabilitățile prevăzute în fișa postului;
(2) să respecte programul de lucru și să se prezinte la serviciu într-o ținută decentă;
(3) să nu înregistreze absențe nemotivate;
(4) să nu părăsească locul de muncă fără înștiințarea, respectiv aprobarea conducătorului
direct;
(5) să păstreze ordinea și disciplina la locul de muncă și disciplina muncii;
(6) să semnaleze Compartimentului Resurse Umane și Managementul Calității orice
modificare a datelor personale (inclusiv cu caracter familial), intervenită ulterior angajării în
instituție;
(7) să utilizeze cu grijă și răspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport și toate
celelalte mijloace materiale încredințate în vederea realizării obiectului de activitate și să reducă
consumurile de materiale și energetice, prin evitarea risipei și a pierderilor sub orice formă;
(8) să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul fără informarea și
acceptul Compartimentului Informatică;
(9) să utilizeze aplicațiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul
informatic integrat al instituției;
(10) să realizeze lucrările încredințate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele
normative și de cerințele specifice fiecărei lucrări;
(11) să execute în caz de necesitate și alte atribuții (lucrări), prin dispoziția șefului ierarhic
sau după caz a conducătorului instituției;
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(12) să păstreze curățenia la locul de muncă și în toate spațiile din instituție;
(13) să propună ierarhic, orice măsură pe care ar considera – o utilă pentru o mai bună
funcționare a compartimentului respectiv sau a instituției în ansamblu;
(14) să dea dispoziții clare și precise (ca salariat cu funcție de conducere la nivelul
departamentelor) și să asigure condițiile necesare pentru executarea și respectarea obligațiilor,
controlând sistematic modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire;
(15) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, medicale, etc, prevăzute
de prezentul regulament sau de legislația în vigoare;
(16) în cazul unor avarii, la cererea conducerii, să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu;
(17) să respecte normele de sănătate și securitate a muncii și de prevenire și stingere a
incendiilor;
(18) în situația distribuirii unor lucrări a căror rezolvare nu intră în competența lor, să asigure
cu celeritate redistribuirea acestora;
Capitolul IV
Timpul de lucru şi timpul de odihnă
Art.52. (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă
este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi
și de 30 de ore pe săptămână.
Art.53. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8
ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
Art.54.(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăsi 48 de ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o
perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depaşească 48 de ore pe săptămână.
Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, este considerată
muncă suplimentară;
(3) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de
forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării
consecinţelor unui accident.
(4) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile
calendaristice după efectuarea acesteia ;
Art.55.(1) Programul de lucru al salariaților este: 8:00-16:00, cu excepția
compartimentelor/structurilor care desfășoară activitate de relații cu publicul, pentru care programul
de lucru cu publicul se stabilește astfel încât în zilele lucrătoare să se asigure accesul cetățenilor între
orele 8:30 – 16:30 și într-o zi pe săptămână între orele 8:30 – 18:30, exclusiv sâmbăta, prin act
administrativ.
(2) Salariații au dreptul la pauză de masă de 30 de minute, prin rotație pentru asigurarea
continuității activității, inclusă în durata zilnică normală a timpului de muncă ;
(3) Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program,
salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde
sunt încadraţi.
Art.56. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la
solicitarea salariatului în cauză.
Art.57.(1). Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 și 2 ianuarie;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai Ziua Internaţională a Muncii
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- 1 iunie Ziua Internaţională a Copilului
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
- 1 decembrie - Ziua Naţională a României ;
- 25, 26 decembrie prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
- alte zile stabilite prin acte normative ;
Pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea
Mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii
se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult.
Zilele libere pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine,
se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de
concediu de odihnă anual.
Salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea
Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul
religios legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult creştin, vor recupera zilele libere
suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.
Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru
personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă
şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum şi zilele în care se
recuperează orele de muncă neefectuate.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
Art.58.(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări
sau limitări.
Art.59.(1) Durata concediului de odihnă anual este de:
a) 21 de zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de până la 10 ani
b) 25 de zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de peste 10 ani
(2) Sărbătorile legale în care nu se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă
anual.
Art.60.(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial,
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei
în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioada de 18 luni
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu.
Art.61.(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere
plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, după cum urmează:
- căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare
- naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare
- decesul soției/soțului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a soțului/soției - 3 zile
lucrătoare
(2) Alte zile libere plătite :
- control medical anual – o zi lucrătoare
- 3 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariați care
lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu
handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani ;
- 5 zile lucrătoare concediu paternal. Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8
săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă
calitatea de tată a petiționarului. În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de
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absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, se majorează cu 10 zile lucrătoare.
Tatăl poate beneficia de majorarea concediului paternal numai o singură dată, indiferent de numărul
copiilor titularului.
- o zi liberă, în ziua donării, în cazul donatorilor de sânge ;
(3) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare,«in vitro», beneficiază anual, de un
concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:
a) o zi la data efectuării puncţiei ovariene;
b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.
Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut va fi însoţită de
scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.
Art.62. Învoirea în interes personal
Învoirea se aprobă, până la 4 ore de către conducătorul direct, dar nu mai mult de două ori pe
lună, cu obligativitatea recuperării în termen de 30 de zile de la data intervenirii învoirii.
Conducătorul direct ține evidența specială a învoirilor și răspunde pentru recuperarea în termen de
30 de zile a orelor de învoire.
Art.63.(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia
limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile
de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare
a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către
autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
(2) Prevederile art. 63 se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de
ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educație timpurie antepreșcolară.
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.
(3) Prevederile art. 63 nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în una sau mai
multe dintre situații:
a) este în concediul prevăzut la art.2 alin.(1) sau art.11 alin. (2) ori art. 31 alin (1) din OUG
nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin
modificări prin legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului,
în condițiile art.52 alin.(1) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități
independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 63 se plăteşte din capitolul
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum
de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul
pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale
de stat.
Art.64. Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată, în
conformitate cu legislația în vigoare, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare anual pentru personalul
contractual și de până la 30 de zile calendaristice pentru funcționarii publici ;
Art. 65. (1) Pentru îngrijirea sănătăţii copilului și în scopul de a asigura posibilitatea
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia se
acordă o zi lucrătoare liberă fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
(2) Titularii dreptului la liber sunt părinţii, respectiv reprezentanţii legali ai copilului,
asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) au dreptul la liber, în condiţiile legii, pentru îngrijirea
sănătăţii copilului, fără obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
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(4) Sunt consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor sau a
reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0-18 ani.
(5) Liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv a reprezentantului
legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului,
din care să rezulte controlul medical efectuat.
(6) Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusă cu cel
puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere
că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici
nu o va solicita.
(7) În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator, se constată că ambii
părinţi au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia,
vreodată, de prevederile legii.
(8) Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an,
pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil.
(9) Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare
libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.
(10) În cazul în care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali ai copilului
nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul viitor calendaristic
Art. 66. (1) Munca la domiciliu. Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi
care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu
îşi stabilesc singuri programul de lucru.
(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în
condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.
Capitolul V
Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a personalului contractual
Art.67. Evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a
activității personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de
evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obținute în mod efectiv.
Art.68. Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează cu probitate,
deontologie profesională, realism şi obiectivitate de către conducătorul ierarhic superior al
salariatului.
Art.69. Criteriile de evaluare a activităţii profesionale individuale a salariaţilor sunt:
a) Pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere:
Nr.
crt.
1

2

Criteriul de evaluare

Definirea criteriului

Capacitatea de a organiza

Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie
desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii,
stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea
echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în
funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional al
personalului din subordine.

Capacitatea de a conduce
şi coordona

Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în
practică şi de a o susţine; abilitatea de a o conduce; de a
planifica şi de a administra activitatea unei echipe formate din
personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a
colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta
stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona
pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor;
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3

Capacitatea de control

4

Competenţa decizională

5

Capacitatea de a delega

6

Abilităţi în gestionarea
resurselor umane

7

Abilităţi de mediere şi
negociere

8

Obiectivitate în apreciere

9

Capacitatea de a rezolva
eficient problemele

10

Capacitatea de asumare a
responsabilităţilor

11

Capacitatea de
autoperfecţionare şi de
valorificare a experienţei
dobândite
Capacitatea de analiză şi
sinteză

12

13

Creativitate şi spirit de
iniţiativă

14

Capacitatea de planificare
şi de a acţiona strategic

Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a
activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea
realizării obiectivelor acestuia.
Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a
deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea
măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi
conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea
activităţii structurii conduse.
Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine
care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor
proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a
obiectivelor structurii conduse.
Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea
personalului subordonat, asigurând resurselor umane sprijinul
şi motivarea corespunzătoare;
Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv
prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine
politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia.
Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului
din subordine şi de a forma propuneri privind tematica şi
formele concrete de realizare a instruirii.
Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum
şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama
de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de
a desfăşura interviuri.
Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea
personalului din subordine şi în modul de acordare a
recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate.
Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile
intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor
adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate.
Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea
superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de
responsabilitate definit conform fişei postului; capacitatea de
a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi
şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din
propriile greşeli.
Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor
profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente
prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite.
Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a
identifica şi valorifica elementele comune, precum şi pe cele
noi şi de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat.
Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea
obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de
rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi
de optimizare a activităţii, atitudine pozitivă faţă de idei noi.
Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi
posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a
anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după
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Competenţa în gestionarea
resurselor alocate
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caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.
Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi
financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei.

b) Pentru salariaţii care ocupă funcţii de execuţie pentru care se impun studii superioare de
lungă durată:
Nr.
crt.
1

Criteriul de evaluare
Capacitatea de a rezolva
eficient problemele

2

Capacitatea de asumare a
responsabilităţilor

3

Capacitatea de
autoperfecţionare şi de
valorificare a experienţei

4

Capacitatea de analiză şi
sinteză

5

Creativitate şi spirit de
iniţiativă

6

Capacitatea de planificare
şi de a acţiona strategic

7

Capacitatea de a lucra
independent

8

Capacitatea de a lucra în
echipă

9

Competenţa în gestionarea
resurselor alocate
Capacitatea relaţională şi
disciplina muncii
Capacitatea de
implementare

10
11

Definirea criteriului
Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile
intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor
adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate.
Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea
superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de
responsabilitate definit conform fişei postului; capacitatea de
a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi
şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din
propriile greşeli.
Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor
profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente
prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite.
Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a
identifica şi valorifica elementele comune, precum şi pe cele
noi şi de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat.
Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea
obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de
rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi
de optimizare a activităţii, atitudine pozitivă faţă de idei noi.
Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi
posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a
anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după
caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.
Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia
cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care
depăşesc limitele de competenţă.
Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce
contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi
de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea
obiectivelor echipei.
Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi
financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei.
Capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea
relaţiilor ierarhice; adaptarea la situaţii neprevăzute.
Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe
cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a
activităţilor, în scopul realizării obiectivelor.

c) Pentru salariaţii care ocupă funcţii de execuţie pentru care se impun studii superioare de
scurtă durată:
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Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

1

Capacitatea de a rezolva
eficient problemele

2

Capacitatea de asumare a
responsabilităţilor

3

Capacitatea de
autoperfecţionare şi de
valorificare a experienţei

4

Capacitatea de analiză şi
sinteză

5

Creativitate şi spirit de
iniţiativă

6

Capacitatea de planificare
şi de a acţiona strategic

7

Capacitatea de a lucra în
echipă

8

Competenţa în gestionarea
resurselor alocate
Capacitatea relaţională şi
disciplina muncii
Capacitatea de
implementare

9
10

Definirea criteriului
Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile
intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor
adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate.
Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele
propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea
de a învăţa din propriile greşeli.
Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor
profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente
prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite.
Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a
identifica şi valorifica elementele comune, precum şi pe cele
noi şi de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat.
Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea
obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de
rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi
de optimizare a activităţii, atitudine pozitivă faţă de idei noi.
Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi
posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a
anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.
Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce
contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi
de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea
obiectivelor echipei.
Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi
financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei.
Capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea
relaţiilor ierarhice; adaptarea la situaţii neprevăzute.
Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi
pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a
activităţilor, în scopul realizării obiectivelor.

d) Pentru salariaţii care ocupă funcţii de execuţie pentru care se impun studii medii sau
generale:
Nr.
crt.
1

Criteriul de evaluare

Definirea criteriului

Capacitatea de a rezolva
eficient problemele

2

Capacitatea de asumare a
responsabilităţilor

3

Capacitatea de
autoperfecţionare şi de
valorificare a experienţei

4

Creativitate şi spirit de
iniţiativă

Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile
intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor
adecvate de rezolvare.
Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele
propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea
de a învăţa din propriile greşeli.
Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor
profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente
prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor
dobândite.
Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea
obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de
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5
6

7
8
9

Capacitatea de planificare
şi de a acţiona strategic
Capacitatea de a lucra în
echipă
Competenţa în gestionarea
resurselor alocate
Capacitatea relaţională şi
disciplina muncii
Capacitatea de
implementare

rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă faţă de idei
noi; spirit inventiv.
Capacitatea de a-şi organiza timpul propriu pentru
îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu.
Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce
contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi
de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea
obiectivelor echipei.
Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi
financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei.
Capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea
relaţiilor ierarhice; adaptarea la situaţii neprevăzute.
Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi
pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a
activităţilor, în scopul realizării obiectivelor.

Art.70. Angajatorul elaborează metodologia de evaluare cu consultarea sindicatului sau, după
caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Procedura de evaluare se realizează în următoarele etape:
a) Completarea fișei de evaluare de către evaluator;
b) Interviul;
c) Contrasemnarea fișei de evaluare de către conducătorul instituției;
Art.71. În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
- persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea salariatul aflat într-o funcţie de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia;
- persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii
organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de
conducere;
- Primarul Municipiului Târgoviște pentru directorii instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Local Municipal Târgoviște, dacă nu este altfel prevăzut prin alte acte
normative.
Capitolul VI
Protecţia personalului din autorităţile şi instituţiile publice care semnalează încălcări ale legii
Art.72. Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:
(1) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice au obligaţia
de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul
egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
(2) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea,
imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, sunt ocrotite şi promovate de
lege;
(3) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale
legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
(4) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile
şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile
normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;
(5) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice sunt
datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de
profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
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(6) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în
interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori
capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice ;
(7) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de principiile
Legii nr. 571/2004 pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa
mai gravă;
(8) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate
publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de
realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
Art. 73. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii
Semnalarea unor fapte de încălcare a legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii
sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
(1) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în
legătură cu serviciul;
(2) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
(3) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor de lege;
(4) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
(5) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
(6) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese
sau numite politic;
(7) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
(8) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
(9) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
(10) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
(11) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
(12) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
(13) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor
publice, instituţiilor publice ;
(14) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări
şi cel al ocrotirii interesului public.
Art.74 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate
fi făcută, alternativ sau cumulativ:
(1) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
(2) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face
parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar
dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
(3) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice,
instituţiei publice din care face parte persoana care a încălcat legea,
(4) organelor judiciare;
(5) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
(6) comisiilor parlamentare;
(7) mass-media;
(8) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
(9) organizaţiilor neguvernamentale.
Art.75. Protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual şi a altor categorii de
personal:
(1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de
protecţie după cum urmează:
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a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile Legii
nr. 571/2004, până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de
disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice au obligaţia
de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin
comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel
puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare
aplicate.
(2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct
sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină
sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
(3) În cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
Art.76. (1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate
dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a
fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
(2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi
autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării
ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.
Capitolul VII
Reguli privind sănătatea şi securitatea în muncă
Art.77.(1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi
sănătăţii salariaţilor.
(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele
legate de muncă.
(3) Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează
de răspundere în acest domeniu.
(4) Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere
responsabilităţii angajatorului.
(5) Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz,
obligaţii financiare pentru salariaţi.
Art.78.(1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru
protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a normelor privind
sănătatea și securitatea în muncă.
(2) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de
următoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi
alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a
muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin
periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie
individuală;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
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Art.79.(1) Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de
către angajator, împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul sau, după
caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor
care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere
mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a
activităţii.
Art.80. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.
La nivelul instituției se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de
a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii,
conform legii.
Art.81.(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii membri:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor;
d) medicul de medicină a muncii.
(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau
reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului.
(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este
secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.
Art.82.(1) Reprezentanţii lucrătorilor/reprezentanții salariaților/reprezentanți ai sindicatului
în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în muncă,
aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
Art.83. Reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor - persoană aleasă, selectată sau desemnată de lucrători/sindicat, în conformitate cu
prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă;
Art.84. Lucrătorul desemnat cu atribuții în sănătate și securitate în muncă este secretarul
Comitetului de securitate și sănătate în muncă (CSSM);
Art.85. Numărul reprezentanților lucrătorilor/sindicatului în CSSM este de 3 reprezentanți;
(1) Fiecărui reprezentant al lucrătorilor/sindicatului în comitetul de securitate și sănătate în
muncă i se acordă timpul necesar exercitării atribuțiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activități va fi considerat timp în muncă și va fi de cel puțin 5 ore
pe lună;
(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în CSSM trebuie să se realizeze în timpul
programului de lucru și pe cheltuiala unității;
Art.86.(1)Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorii
desemnati trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil
tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim cu o durată de cel puţin
80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire
a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
Art.87. Primarul municipiului Târgoviște este preşedintele comitetului de securitate şi
sănătate în muncă.
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Art.88. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin
dispoziția scrisă a primarului, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor
lucrătorilor.
Art.89.(1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să
participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în
care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie,
reprezentanţii acestora.
(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa inspectori de
muncă.
Art.90.(1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi
sănătatea salariaţilor.
(2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi
substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
(3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de
accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum si pentru
evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.
Art.91. Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de
medicină a muncii.
Art.92. Angajatorul este obligat să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor
medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor, aceștia nefiind implicați
în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor
profesionale.
Art.93. Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății
lucrătorilor sunt : examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic (anual), la reluarea
activității, supraveghere specială și promovarea sănătății la locul de muncă.
Art.94. Instituţia are obligaţia să asigure personalului condiţii normale de muncă şi igienă,
de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum urmează:
(1) instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament intern, impun fiecărei persoane să
vegheze, atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalte persoane din instituţie;
(2) fumatul în incinta unităţii, precum şi consumarea băuturilor alcoolice sau prezentarea la
serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sunt interzise;
(3) în prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căruia
nu ar mai putea executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii periculoase,
conducerea compartimentului va dispune un consult medical al angajatului respectiv. Acest consult
medical va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, recomandarea
unui tratament medical, dacă este necesar. În aşteptarea unei soluţii definitive, persoanei în cauză îi
va fi interzis să-şi mai exercite munca;
(4) personalul beneficiază de grupuri sanitare dotate cu materiale de strictă necesitate în
vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru
preîntâmpinarea îmbolnăvirilor;
(5) efectuarea curăţeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate
electrocasnice şi materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri
disciplinare şi vor atrage sancţionarea disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încălcarea
acestora.
Capitolul VIII
Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă
Art.95. În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel:
(1) toate accidentele, inclusiv accidentele de muncă de traseu, survenite în timpul serviciului,
vor fi comunicate imediat conducătorului Inspectoratului Teritorial de Muncă sau înlocuitorului
acestuia. Aceste reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc
de muncă şi invers.
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(2) Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal şi accidentul colectiv vor fi
comunicate de îndată conducerii instituţiei sau altei persoane din conducerea acesteia, Inspecţiei
Muncii, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.
Capitolul IX
Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare
Art.96. Reguli de utilizare a echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare:
(1) Fiecare persoană este obligată să utilizeze echipamentul tehnic din dotare, materiale
repartizate, precum şi echipamentul tehnic de protecţie şi echipamentul individual de lucru conform
cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale;
(2) Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotică, autovehicule,
aparate etc., necesare executării atribuţiilor sale de serviciu;
(3) Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau a
echipamentului de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, personalul
fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia;
(4) Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţarea echipamentului tehnic şi
a echipamentului de lucru, personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii,
conform cerinţelor stabilite prin fişa postului sau ordine specifice.
Art.97. Dispoziţii în caz de pericol
În caz de pericol (cutremur, incendiu etc.), evacuarea personalului unităţii se efectuează
conform Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de
apărare civilă.
Capitolul X
Formarea profesională
Art.98. Salariații au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi
pregătirea profesională.
Art.99. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura participarea pentru fiecare
salariat la cel puţin un program de formare şi perfecţionare profesională o dată la doi ani, organizat
de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi furnizori de formare profesională, în condiţiile
legii.
Art.100. Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare
exercitării unei funcţii de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în
condiţiile legii.
Art.101. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în buget sumele necesare
pentru plata taxelor estimate pentru participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională
organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi, în situaţia în care
estimează că programele de formare şi perfecţionare profesională se vor desfăşura în afara localităţii,
sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legislaţiei
specifice.
Art.102. Pe perioada în care urmează programe de formare şi de perfecţionare profesională,
salariații beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care programele sunt:
(1) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
(2) urmate la iniţiativa salariatului, cu acordul persoanei care are competenţa de numire, şi
numai în cazul în care perfecţionarea profesională are legătură cu domeniul de activitate al instituţiei
sau autorităţii publice sau cu specificul activităţii derulate de salariat în cadrul acesteia.
Art.103. Salariații care urmează programe de formare şi perfecţionare cu o durată mai mare
de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în ţară sau în străinătate, finanţate integral sau parţial
prin bugetul autorităţii sau instituţiei publice, din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligaţi să se
angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor,
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proporţional cu numărul zilelor de formare sau perfecţionare de care au beneficiat, dacă pentru
programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.
Art.104. Salariații care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile art. 103.,
ale căror raporturi de serviciu încetează, potrivit dispoziţiilor art. 516 lit. b), d) şi e), ale art. 517 alin.
(1) lit. g) -j) sau art. 519 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019, înainte de împlinirea termenului
prevăzut, sunt obligaţi să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, precum
şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfecţionării, calculate în condiţiile legii
proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.
Art.105. Persoanele care au urmat un program de formare şi perfecţionare, dar nu au absolvito din vina lor, sunt obligate să restituie instituţiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor
efectuate din bugetul propriu, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfecţionării,
calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau instituţia publică.
Art.106. Nu constituie formare şi perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul
de stat sau din bugetul local studiile universitare definite în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.

Capitolul XI
Procedura de soluţionare a cererilor şi reclamaţiilor
Art.107. În cazul formulării unor cereri sau reclamații individuale ale salariaților, acestea se
vor depune la Registratura Primăriei și vor primi număr de înregistrare.
Art.108. Pentru cererile individuale ale salariaților, primarul poate solicita punctul de vedere
al compartimentelor de specialitate din cadrul instituției, după care dispune soluționarea conform
prevederilor legale.
Capitolul XII
Reguli privind disciplina muncii, răspunderea disciplinară și procedura disciplinară
Art.109. În cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște s-au constituit prin Dispoziții ale
Primarului, o Comisie de disciplină, ca structură deliberativă, fără personalitate juridică,
independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care are competența de a analiza faptele
funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 492 din Codul Administrativ și
de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau
clasarea sesizării, după caz conform prevedrilor Codului Administrativ și pentru personalul
contractual, în conformitate cu art. 251 alin (2) din Codul Muncii, o Comisie de disciplină în vederea
cercetării disciplinare prealabile.
Art.110. Activitatea comisiilor de disciplină are la bază principiile: prezumția de nevinovăție,
garantarea dreptului la apărare, contradictorialitatea, proporționalitatea, legalitatea sancțiunii,
unicitatea sancțiunii, celeritatea procedurii și obligativitatea opiniei;
Art.111. (1) Comisiile de disciplină își desfășoară activitatea numai în baza unei sesizări, în
limitele și raportat la obiectul acesteia. Persoana care a formulat sesizarea și salariatul a cărui faptă a
fost sesizată pot participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate de
avocați, în condițiile prevăzute de lege;
(2) Competențele comisiilor de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii
acestora a atribuțiilor ce le revin, cu respectarea principiilor independenței, stabilității în cadrul
comisiei, integrității, obiectivității și imparțialității în analizarea faptelor și luarea deciziilor;
(3) Activitatea comisiilor se întemeiază pe prerogativa disciplinară a angajatorului, care, prin
reprezentantul său legal, are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi
ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;
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(4) Activitatea acestor comisii de disciplină se întemeiază pe respectarea principiului potrivit
căruia nici o măsură, cu excepția „mustrării scrise/avertismentului scris” nu poate fi dispusă mai
înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile;
(5) Pe parcursul cercetării administrative, ședințele comisiilor de disciplină, sunt publice
numai la solicitarea sau cu acordul scris al salariatului a cărui faptă a fost sesizată ca abatere
disciplinară;
Art.112. Procedura cercetării administrative constă în:
(1) audierea persoanei care a formulat sesizarea și funcționarului public/personalului
contractual a căror faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi
informații cu privire la soluționarea cazului sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea
disciplinară;
(2) administrarea probelor propuse de părți, precum și, dacă este cazul, a celor solicitate de
comisia de disciplină;
(3) dezbaterea cazului.
Art.113. Dezbatera cazului se face de către comisie pe baza proceselor verbale de ședință, a
proceselor verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea și a salariatului a cărui faptă a
fost sesizată ca abatere disciplinară, a probelor administrate și a raportului persoanelor desemnate să
efectueze cercetarea administrativă;
Art.114. La individualizarea sacțiunii disciplinare aplicabile comisia ține seama de cauzele
care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită,
gradul de vinovăție, gravitatea și consecințele abaterii disciplinare, conduita salariatului și existența
unor antecedente disciplinare;
Art.115. Constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor prezentului
regulament fapta în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune, săvârșită cu
vinovăție de către angajați, prin care aceștia au încălcat îndatoririle de serviciu, normele de conduită
profesională și civică prevăzute de lege, Regulamentul intern, Regulamentul de organizare și
funcționare, procedurile, contractul individual de muncă sau dispozițiile legale ale conducătorilor
ierarhici.
Art.116. În cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște este constituită prin dispoziția
Primarului Comisia paritară. Comisia paritară își desfășoară activitatea conform prevederilor legale
în vigoare.
Art.117. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte ale funcționarilor publici:
(1) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
(2) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
(3) absenţa nemotivată de la serviciu;
(4) nerespectarea programului de lucru;
(5) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
(6) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
(7) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;
(8) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
(9) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
(10) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform
prevederilor legale;
(11) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;
(12) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu
acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii
cazului de incompatibilitate;
(13) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
(14) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei
publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.
27

Art.118. (1) Sancțiunile disciplinare ce se aplică funcționarilor publici sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu
diminuarea corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcţia publică.
(2) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei
de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu excepţia abaterii
disciplinare prevăzute la Art.117. alin 12) cu privire la incompatibilităţi, dacă funcţionarul public
nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 15 zile calendaristice de la data
intervenirii cazului de incompatibilitate; situaţia de incompatibilitate se constată şi se sancţionează
în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.119. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte ale personalului contractual :
(1) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor
(2) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
(3) absența nemotivată de la serviciu;
(4) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
(5) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
(6) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
(7) manifestări care aduc atingere prestigiului instituției;
(8) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
(9) refuzul nejustificat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
(10) părăsirea locului de muncă fără o justificare corespunzătoare sau fără consemnarea
acesteia în caietul deplasării în teren;
(11) provocarea de pagube materiale instituției;
(12) consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
(13) refuzul de a se prezenta la examinarea medicală periodică organizată conform
prevederilor legale referitoare la medicina muncii;
(14) neutilizarea corespunzătoare a echipamentului de lucru și de protecție a muncii;
(15) comportament necivilizat în raport cu colegii de muncă, șefii ierarhici și cu cetățenii;
(16) acte de violență sau insulte grave, nejustificate aduse colegilor, șefilor ierarhici sau
cetățenilor;
(17) desfășurarea unei activități personale sau private în timpul orelor de program;
(18) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de
interese și alte interdicții stabilite prin lege;
(19) pretinderea unor avantaje materiale pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu;
(20) repetarea sistematică a tuturor abaterilor de mai sus,
(21) Orice alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în acte normative sau în prezentul
regulament;
Art.120. Sancțiunile disciplinare ce se aplică personalului contractual sunt:
(1) avertisment scris;
(2) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
(3) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;
(4) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere pe o perioadă
de 1-3 luni cu 5 – 10%;
(5) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
Art.121. (1) Constatarea, cercetarea, aplicarea, contestarea și radierea sancțiunilor
disciplinare se face în conformitate cu legislația aplicabilă.
(2) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei
săvârșite și după audierea angajatului.
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Capitolul XIII
Răspunderea patrimonială a personalului contractual
Art.122. (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile
contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material
din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa
cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul
vinovat de producerea pagubei.
Art.123. (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca
lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţă majoră sau de alte cauze neprevăzute
şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
Art.124. (1) Când paguba a fost produsă de mai multi salariaţi, cuantumul răspunderii
fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.
(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,
răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi,
atunci când este cazul, şi în functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.
Art.125. (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o
restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în
natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii
acestora de la data plăţii.
Art.126.(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile
salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună
cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.
Art.127.(1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să
îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar
public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică,
după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.
(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui
contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea
bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
Art.128. În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate
face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul
se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
Capitolul XIV
Răspunderea civilă, contravențională și penală a funcționarilor publici
Art.129. Răspunderea civilă a funcționarului public se angajează:
(1) Pentru pagube produse cu vinovăție patrimoniului instituției publice în care funcționează;
(2) Pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
(3) Pentru daunele plătite de instituția publică în calitate de comitent, unor terțe persoane, în
temeiul unei hotărâri judecătorești definitive;
Art.130. Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției prevăzute se dispune prin
emiterea de către conducătorul instituției a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la
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constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută
la alin (3), pe baza hotărârii judecătorești definitive;
Art.131. Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate
adresa instanţei de contencios administrativ, în condițiile legii.
Art.132. Ordinul sau dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori
respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu.
Art.133. Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau
dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Art.134. (1) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în
care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii,
funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul
autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat.
Art.135. (1) Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul
serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii
penale.
(2) În situaţia în care fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va
fi sesizată comisia de disciplină competentă.
(3) De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, în situaţia în care funcţionarul public
poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să
dispună mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul autorităţii ori instituţiei publice ori în
cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice. Măsura se dispune
pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate influenţa cercetarea.
(4) În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea
prevederilor alin. (3), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să dispună
mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcţie publică corespunzătoare nivelului de studii,
cu menţinerea drepturilor salariale avute.
Capitolul XV
Dispoziții referitoare la protecția datelor cu caracter persoal,
conform Regulamentului (UE) 2016/679
Art.136. Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă nume şi prenume, numele membrilor de familie, sexul, data şi locul
naşterii, cetăţenia, codul numeric personal, număr de identificare, seria şi nr. cărţii de identitate,
datele din actele de stare civilă, număr dosar de pensie, user, adresă de e-mail, nr. de telefon, date de
localizare, alţi identificatori online, semnătură, profesia, locul de muncă, formarea profesională,
situaţia economico- financiară, bunurile deţinute, date bancare, etc…;
Art.137. Instituția prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele
scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale :
- Respectarea clauzelor contractului de muncă/raportului de serviciu;
- Asigurarea sănătății și securității la locul de muncă
Art.138. Salariații care solicită eliberarea de adeverințe își exprimă consimțământul pentru
prelucrarea datelor personale în scopul întocmirii acestora;
Art.139. Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat în scris, superiorul ierarhic
sau responsabilului cu protecția datelor, în legătură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu
privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariatului și ale clienților/colaboratorilor
instituției, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident
de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință în virtutea
atribuțiilor de serviciu sau în orice altă împrejurare prin orice mijloace.
Art.140. Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă
nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților și
ale clienților/colaboratorilor instituției. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință
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cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor
date este interzisă.
Art.141. Utilizarea datelor cu caracter personal se referă dar nu exclusiv la orice operațiune
sau set al operațiunii efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminar sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Art.142. Având în vedere importanța specială pe care societatea o acordă protecției datelor
cu caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie
o abatere disciplinară gravă, care poate atrage sancțiune disciplinară.
Capitolul XVI
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării
Art.143. (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față
de toți salariații și angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere,
hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie,
origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă
ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricţie sau
preferinţă, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent
neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza unuia dintre
criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică
se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt
proporţionale, adecvate şi necesare.
(5) Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile
prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea
unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
(6) Hărțuirea psihologică constă în orice comportament necorespunzător care are loc într-o
perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi
sau alte acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori
psihologică a unei persoane.
(7) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşit(ă)
împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit
criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe
persoane aparţinând unei astfel de categorii de persoane.
(8) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în
justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.
(9) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze
o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2), împotriva uneia
sau mai multor persoane este considerat discriminare.
(10) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa
unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor
în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi
determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.
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Art.144. Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate
activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de
respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.
Art.145. Funcționarilor publici de conducere le este interzis să favorizeze sau să defavorizeze
accesul ori promovarea în funcția publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte
criterii neconforme principiilor care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici.
Art.146. Prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă se
înțelege accesul nediscriminatoriu la :
(1) Alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;
Angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
(2) Venituri egale pentru muncă de valoare egală;
(3) Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,
specializare și recalificare profesională;
(4) Promovarea la orice nivel ierarhic și profesional;
(5) Condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform
prevederilor legislației în vigoare;
(6) Organizații sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate de
acestea;
(7) Prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare;
Art.147. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de serviciu sau de muncă,
referitoare la:
(1) Anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru
ocuparea posturilor vacante;
(2) Încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
(3) Stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;
(4) Stabilirea remunerației;
(5) Beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la securitate socială;
(6) Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,
specializare și recalificare profesională;
(7) Evaluarea performanțelor profesionale individuale;
(8) Promovarea profesională;
(9) Aplicarea măsurilor disciplinare;
(10) Dreptul la aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
(11) Orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare;
Art.148. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare
(1) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul
de maternitate constituie discriminare;
(2) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de
graviditate și/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata
de valabilitate a contractului individual de muncă;
(3) Concedierea nu poate fi dispusă pe perioada în care:
a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
b) angajatul se află în concediu de creștere și îngrijire a copilului în vârstă de până la 2
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
(4) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creștere și îngrijire a copilului
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, salariatul/salariata are dreptul
de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă echivalent, având condiții de muncă
echivalente și, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi
avut dreptul în timpul absenței.
Art.149. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit,
definit drept hărțuire sexuală, având ca scop sau ca efect:
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(1) De a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
(2) De a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea
profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața
sexuală;
Art.150. (1) Angajații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminați pe baza
criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamații către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este
direct implicat și să solicite sprijinul organizației sindicale sau al reprezentanților salariaților din
unitate pentru rezolvarea situației la locul de muncă.
(2) în cazul în care această sesizare/reclamație nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin
mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumția existenței unei
discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, are dreptul atât să
sesizeze instituția competentă, cât și să depună cerere către instanța judecătorească competentă.
Capitolul XVII
Dispoziții finale
Art.151. Prezentul Regulament intern se completează cu prevederile legislației în vigoare
privind organizarea muncii, drepturi și obligații, securitatea și sănătatea în muncă, disciplina muncii
și răspunderea disciplinară, juridică, patrimonială, contravențională, civilă și penală, după caz.
Art.152 .(1) Salariaţii Primăriei Municipiului Târgovişte şi Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului
Regulament intern.
(2) Prevederile Regulamentului intern vor fi aduse la cunoștință astfel:
- prin intermediul şefilor de compartimente, pentru personalul salariat;
- prin intermediul Compartimentului Resurse Umane şi Managementul Calităţii, pentru
personalul nou angajat,
- prin publicare pe site-ul instituției: www.pmtgv.ro,
- prin afişare la sediul Primăriei
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