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CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art.l Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HG
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificări şi
completări ulterioare, şi ale celorlalte acte normative naţionale care reglementează raporturile de
muncă şi de disciplină a muncii, Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, Regulamentul
(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
Art.2 Regulamentul intern are ca scop aducerea la cunoştinţa personalului instituţiei a
drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă.
Art.3 - (1) Regulamentul intern (RI) este o reglementare prin care se stabilesc norme de
conduită şi disciplină interioară adresându-se tuturor persoanelor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, din momentul naşterii raporturilor de muncă ori
de serviciu şi până la încetarea acestor raporturi.
(2) Disciplina presupune existenţa şi respectarea unui ansamblu de norme juridice, în caz
de nerespectare a acestor norme juridice, se aplică sancţiuni corespunzătoare normei încălcate.
Art.4 (1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică întregului personal din aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, indiferent de durata raporturilor de muncă
ori de serviciu.
(2) Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca detaşaţi, colaboratori sau studenţi
(care fac practică în instituţie), voluntari, sunt obligate să respecte regulile de disciplină specifice
locurilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea.
Art.5 Dispoziţiile RI produc efecte pentru toţi angajaţii din instituţie de la angajarea lor
în muncă. Noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul RI anterior primirii dispoziţiei de
numire/semnării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, ce se nasc şi
se exercită pe baza actului administrativ de numire.
Art.6 Cunoaşterea prevederilor RI este de competenţa angajatorului, este obligatorie
pentru toate categoriile de personal menţionate la articolul de mai sus şi se realizează astfel:
- prin intermediul şefilor de compartimente, pentru personalul salariat;
- prin intermediul Secretarului general al Comunei Frătăuții Noi, pentru personalul nou
angajat: prin intermediul reţelei de calculatoare. în locaţia Server; prin distribuire prin poşta
electronică pe adresa de e-mail atribuită de instituţie, pentru alte categorii de salariaţi.
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CAPITOLUL 2
RAPORTURI DE MUNCA SAU DE SERVICIU
2.1 NUMIREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ
Art.7 (1) În Primăria Comunei Frătăuții Noi raporturile de muncă dintre angajator şi
angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea autorităţii conferite de
lege structurilor administrative, a prevederilor din Fişa postului şi cu respectarea principiului
nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.
(2) Discriminările faţă de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe
criterii de sex. orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, opinie politică, origine socială, handicap, situaţie materială, apartenenţă sau
activitate sindicală, sunt interzise.
Art.8 (1) Ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice temporar vacante se
poate face în condiţiile codului administrativ OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi în condiţiile reglementate de legi speciale cu privire la posibilitatea
ocupării, pe perioade determinate, a funcţiilor publice în autorităţi şi instituţii publice.
(2) Ocuparea funcţiilor publice vacante se face prin:
a) concurs organizat în condiţiile prevăzute de codul administrativ;
b) modificarea raporturilor de serviciu (are loc prin delegare, detaşare, transfer, mutarea
definitivă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate
juridică a autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile codului administrativ, mutarea temporară
în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a
autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile codului administrativ, exercitarea cu caracter
temporar a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici,
promovare, mobilitatea în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici);
c) redistribuire într-o funcţie publică vacantă;
d) alte modalităţi prevăzute expres de codul administrativ.
(3) Decizia privind alegerea uneia dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice
prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) aparţine persoanei care are competenţa de numire în funcţia
publică, în condiţiile legii.
Procedura de selectare prin recrutare se face fără discriminări pe criterii politice, sex,
confesionale şi stare materială.
Art.9 Numirea în funcţii publice se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice sau, după caz, de persoana care are competenţa legală de numire în condiţiile unor acte
normative specifice, prin act administrativ emis în termenele şi în condiţiile legii, pe baza
rezultatelor concursului.
Art.10 (1) Numirea în funcţia publică, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor
de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici se fac prin act
administrativ emis în termenele şi în condiţiile legii de conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice sau, după caz, de persoana care are competenţa legală de numire în condiţiile unor acte
normative specifice. Actul administrativ se încheie în formă scrisă.
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(2) Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire,
iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public.
(3) La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de
credinţă în termen de 3 zile de la emiterea actului administrativ de numire în funcţia publică.
Jurământul are următoarea formulă: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc
conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul
profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!". Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase,
jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă.
(4) Depunerea jurământului se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului se
consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică.
Obligaţia de organizare a depunerii jurământului aparţine persoanei care are competenţa legală
de numire.
Art.11 Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
2.2 ANGAJAREA CU CONTRACT DE MUNCĂ
Art.12 Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs, condiţiile de
ocupare, data, ora şi locul concursului vor fi făcute publice, pe portalul posturi.gov.ro, în
Monitorul Oficial al României, Partea a III a, prin afişare la sediul instituţiei sau pe site-ul
acesteia cu cel puţin 30 zile înaintea datei susţinerii concursului, prin intermediul presei locale,
sau alte forme suplimentare de publicitate.
Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale
se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în
statul de funcţii, organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate
participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin
fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.
Art.13. Angajarea se va face in condiţiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor şi
competenţei profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înfiinţate. Procedura
de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex , confesionale
şi stare materială.
Art.14 (1) Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui
contract individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi înmânat noului angajat.
Contractul individual de muncă se modifică prin act adiţional ori de câte ori intervin schimbări în
clauzele acestuia.
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, prin excepţie acesta
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poate fi încheiat pe durată determinată, în condiţiile prevăzute de Codul muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin următoarele elemente, care se
vor regăsi în informarea prezentată persoanei selectate în vederea angajării:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească
în diverse locuri;
c) sediul instituţiei sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte
normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi
periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale
salariatului;/
n) durata perioadei de probă.
(3) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior
producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în
mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(4) în afara clauzelor generale prevăzute la alin. (2), între părţi pot fi negociate şi
cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice. Sunt considerate clauze
specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
- clauza cu privire la formarea profesională;
- clauza de neconcurenţă;
- clauza de mobilitate;
- clauza de confidenţialitate.
Art.15 O persoană poate fi angajată numai în baza unui certificat medical care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
Art.16 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice
pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de
conducere.
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(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se
realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate
obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în regulamentul intern, precum şi în contractul
individual de muncă.
Art.17 (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită
decât o singură perioadă de probă.
(2) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncă poate
înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz la iniţiativa uneia dintre părţi, fără a fi
necesară motivarea acesteia.
(3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.
Art.18 (1) Deoarece raporturile de muncă ale salariaţilor Primăriei Comunei Frătăuții
Noi au la bază un contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în
condiţiile legii.
(2) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente :
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă:
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
(3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau
detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul de muncă.
(4) Prin excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este
posibilă numai în cazurile şi în condiţiile precizate în Codul Muncii.
(5) Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul
salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca
măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.
Art.19 Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă al
salariaţilor, întocmirea acestuia şi înregistrarea lui se stabilesc prin Hotărâre de Guvern
(nr.905/2017).

2.3 CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ŞI RAPORTURI DE SERVICIU PE
PERIOADĂ DETERMINATĂ.
Art.20 Angajatorii au posibilitatea de a angaja persoane cu contract individual de muncă
pe durată determinată numai în următoarele cazuri:
a)înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei
în care acel salariat participă la grevă;
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b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al
organizaţiilor neguvemamentale, pe perioada mandatului;
f) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
g) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări,
proiecte sau programe.
h) pe baza unei cereri formulate cu minim doua luni de zile înainte de data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi
cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste
vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de
muncă.
Art.21 (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, peste
termenul iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau
unei lucrări. Se pot încheia cel mult 3 contracte individuale de muncă pe perioadă determinată,
ce nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare, deci în total nu se poate încheia pentru o
perioadă mai mare de maxim 36 de luni.
(2) în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat
pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata
contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului
individual de muncă al salariatului titular.
Art.22 Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată sau
determinată în condiţiile prevederilor codului administrativ.
(1) Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată. Funcţiile publice de
execuţie temporar vacante pe o perioadă de cel puţin o lună pot fi ocupate pe perioadă
determinată astfel:
a) prin redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc
condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;
b) prin numire pe perioadă determinată, prin concurs în condiţiile legii; persoana numită
în aceste condiţii dobândeşte calitatea de funcţionar public numai pe această perioadă şi nu
beneficiază la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra în corpul de rezervă al
funcţionarilor publici;
c) prin modalităţi de modificare temporară a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici, în condiţiile legii.
(2) în cazul funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, anterior aplicării uneia
dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante prevăzute la alin.
(1) lit. b) şi c), persoana care are competenţa de numire în funcţia publică poate transforma
funcţia publică în cauză, temporar vacantă pe o perioadă de cel puţin o lună, prin raportare la
necesarul de personal al autorităţii sau instituţiei publice, pentru perioada vacantării temporare a
postului. în acest caz, la data revenirii titularului funcţiei publice, aceasta se transformă cu
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respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional deţinute de titularul postului.
2.4 DISPOZIŢII COMUNE CELOR DOUĂ CATEGORII DE RAPORTURI JURIDICE
Salariatul are obligaţia de a utiliza în cadrul relaţiilor de muncă adresa de poştă
electronică, furnizată de instituţie.
Art.23 În caz de reorganizare a instituţiei, redistribuirea într-un nou loc de muncă poate
fi efectuată pe un post vacant, în funcţie de necesităţile instituţiei şi în conformitate cu pregătirea
salariatului şi cu legislaţia în vigoare.
(1) În cazul refuzului fără motivare temeinică de a da curs dispoziţiei de mutare
temporară, delegare sau detaşare se aplică legislaţia în domeniu.

CAPITOLUL 3
SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU/CONTRACTULUI DE MUNCĂ
Art.24 (1) Suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici poate interveni
de drept, la iniţiativa funcţionarului public sau prin acordul părţilor, în cazurile şi în condiţiile
precizate de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul
părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile precizate de
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
3.1 SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.25 Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu
(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în
una dintre următoarele situaţii:
a) este numit într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
b) este ales, într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
c) este desemnat să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale
României ori în cadrul unor organisme sau instituţii ale Uniunii Europene sau în alte organisme
sau instituţii de drept public internaţional, ca reprezentant al autorităţii sau instituţiei publice sau
al statului român, pentru perioada respectivă;
d) îndeplineşte serviciul militar la declararea mobilizării şi a stării de război sau la
instituirea stării de asediu;
e) este arestat preventiv, se află în arest la domiciliu, precum şi în cazul în care, faţă de
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acesta s-a dispus, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările ulterioare, luarea măsurii controlului judiciar ori a măsurii
controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică
exercitarea raportului de serviciu;
f) în caz de carantină, în condiţiile legii;
g) concediu de maternitate, în condiţiile legii;
h) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
i) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună,
în condiţiile legii;
j) în caz de forţă majoră;
k) în cazul emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii
de gradul I sau II, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 517 alin. (1) lit. e);
l) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni
dintre cele prevăzute la art. 465 lit. h);
m) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) În vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii, cu 15 zile înainte de
data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de
motivul încetării suspendării, funcţionarul public informează în scris persoana care are
competenţa legală de numire în funcţia publică despre acest fapt.
(3) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu
suspendate potrivit alin. (1) lit. c) constituie vechime în gradul profesional al funcţiei publice de
execuţie pe care funcţionarul public o deţine.
Art.26 Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public
(1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele
situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului
cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului până la 7 ani, în cazul copilului cu handicap, în
condiţiile legii;
c) concediul de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada
încredinţării copilului în vederea adopţiei;
d) concediu paternal;
e) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
f) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile
legii;
g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în
concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau,
după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii;
h) pentru participare la campania electorală, pe durata campaniei electorale şi până în
ziua ulterioară alegerilor;
i) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii;
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desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale pe perioadă
determinată, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c)
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) funcţionarul public este obligat să
informeze autoritatea sau instituţia publică anterior cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de
incidenţa acestora. Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j) funcţionarul public
este obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de
incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1). Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), f) şi i),
informarea se înaintează autorităţii sau instituţiei publice la data luării la cunoştinţă de către
funcţionarul public de incidenţa motivului de suspendare, respectiv în termenul prevăzut la art.
415 alin. (3). în toate cazurile funcţionarul public are obligaţia de a prezenta documentele
doveditoare ale situaţiilor care conduc la suspendarea raporturilor de serviciu.
(3) În vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii, cu 15 zile înainte de
data încetării motivului de suspendare la iniţiativa funcţionarului public, dar nu mai târziu de
data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării, funcţionarul public informează în scris
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică despre acest fapt.
(4) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu
suspendate potrivit alin. (1) lit. a) - d) şi j) constituie vechime în gradul profesional al funcţiei
publice de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.
Art.27 Suspendarea raportului de serviciu prin acordul părţilor
(1) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public,
pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 514 alin. (1) pe o durată
cumulată de cel mult 2 ani în perioada exercitării funcţiei publice pe care o deţine. Durata
suspendării se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi mai mică de 30 de zile.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru îngrijirea copilului cu handicap,
raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcţionarului public pentru o
perioadă cumulată mai mare decât cea prevăzută la alin. (1), cu acordul conducătorului instituţiei
publice.
(3) În vederea suspendării raporturilor de serviciu potrivit prevederilor alin. (1) şi (2)
funcţionarul public depune o cerere motivată adresată persoanei care are competenţa de numire
în funcţia publică. Cererea se depune cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data de la care se
solicită suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public prin acordul părţilor.
(4) Persoana care are competenţa de numire în funcţia publică îşi exprimă sau nu acordul
cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu la cererea funcţionarului public în termen de
maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (3).
în vederea emiterii actului administrativ de reluare a activităţii, cu 15 zile înainte de data încetării
motivului de suspendare prin acordul părţilor, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de
motivul încetării suspendării, funcţionarul public informează în scris persoana care are
competenţa legală de numire în funcţia publică despre acest fapt.
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Art.28 (1) Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu şi suspendarea raporturilor de
serviciu la iniţiativa funcţionarului public se constată prin act administrativ, iar suspendarea prin
acordul părţilor se aprobă prin act administrativ de către persoana care are competenţa de
numire, la cererea funcţionarului public, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 528 şi
art. 531 din codul administrativ.
(2) Suspendarea raportului de serviciu are ca efecte juridice suspendarea prestării muncii
de către funcţionarul public şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către autoritatea sau
instituţia publică.
(3) Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu pot
înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul funcţionarului public în cauză.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care în perioada de suspendare a
raporturilor de serviciu intervine o situaţie de încetare de drept a raporturilor de serviciu, cauza
de încetare de drept prevalează.
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), în cazul în care în perioada suspendării
raporturilor de serviciu intervine o situaţie de eliberare din funcţia alin. (1) lit.a), b) publică
prevăzută la art. 519 sau d), cauza de eliberare din funcţia publică prevalează.
(6) Încetarea suspendării raporturilor de serviciu poate avea loc şi anterior termenului
maxim pentru care a fost constatată, respectiv aprobată, la solicitarea funcţionarului public, cu
aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute de Codul Administrativ. în această situaţie
funcţionarul public trebuie să înştiinţeze autoritatea sau instituţia publică despre intenţia sa cu cel
puţin 30 de zile înainte de data reluării activităţii, pentru situaţia în care suspendarea s-a efectuat
pentru o perioadă de timp mai mare de 60 de zile.
(7) Reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al persoanei care are
competenţa legală de numire în funcţia publică.
(8) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică are obligaţia să
asigure, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de suspendare,
respectiv în termenul stabilit conform alin. (6), condiţiile necesare reluării activităţii de către
funcţionarul public.
Art.29 Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă
determinată, în condițiile legii.
3.2 SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, PENTRU
PERSONALUL CONTRACTUAL
Art.30 Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul
părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi şi are ca efect suspendarea prestării muncii
de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care
au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de
muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.
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Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) carantină;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe
toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţă majoră;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările
necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele,
autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă
încetează de drept;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Art.31 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în
următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului
cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la
nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
f) participarea la grevă;
(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate
ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul
individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.
Art.32 (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului
în următoarele situaţii:
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;
b) În cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau
acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
c) În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de
muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
c1) În cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură
penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia
au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în
care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului
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de muncă;
d) Pe durata detaşării;
e) Pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau
atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în
cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor
răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost
lipsit pe perioada suspendării contractului.
Art.33 Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale temeinic justificate in condiţiile
legii..
CAPITOLUL 4
ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ORI DE SERVICIU

4.1 ÎNCETAREA
PUBLICI

RAPORTURILOR

DE

SERVICIU

ALE

FUNCŢIONARILOR

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.34 (1) încetarea raporturilor de serviciu
Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act administrativ
al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, cu aplicarea
corespunzătoare a dispoziţiilor art. 528 şi art. 533 şi are loc în următoarele condiţii:
a) de drept;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din funcţia publică;
d) prin destituire din funcţia publică;
e) prin demisie.
Art. 34 (1) a) - încetarea de drept a raportului de serviciu
(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămînerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a morții
funcționarului public;
c) dacă fucționarul public nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art.465
alin. (1) lit. a) și d);
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
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cotizare pentru pensionare, dacă persoana care are competenţa de numire în funcţia publică nu
dispune aplicarea prevederilor alin. (2);
e) la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de
gradul I sau II, în situaţia în care funcţionarului public îi este afectată ireversibil capacitatea de
muncă;
f) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia
publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
g) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă
prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la
data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, indiferent de modalitatea de individualizare
a executării pedepsei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşură activitatea de care s-a folosit
pentru săvârşirea faptei, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei
funcţii sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranţă, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
i) ca urmare a constatării faptului că funcţia publică a fost ocupată cu nerespectarea
dispoziţiilor legale de către o persoană care executa la data numirii în funcţia publică o pedeapsă
complementară de interzicere a exerciţiului dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul
autorităţii de stat;
j) ca urmare a constatării faptului că funcţia publică a fost ocupată cu nerespectarea
dispoziţiilor legale de către o persoană care a fost lucrător al sau colaborator al Securităţii, pe
baza hotărârii judecătoreşti definitive;
k) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia
publică, cu excepţia aplicării prevederilor art. 376 alin. (2) din OUG 57/2019;
l) alte cazuri prevăzute expres de lege.
(2) În mod excepţional, 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. Pe perioada în care este dispusă
menţinerea în activitate pot fi aplicate dispoziţiile art. 378 din codul administrativ.
(3) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face în termen de
5 zile lucrătoare de la intervenirea lui prin act administrativ al persoanei care are competenţa
legală de numire în funcţia publică.
Art.34(l) c) - Eliberarea din funcţia publică
(1) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune eliberarea
din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5
zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea în condiţiile legii, iar atribuţiile şi
personalul acesteia nu au fost preluate de o altă autoritate sau instituţie publică;
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b) autoritatea sau instituţia publică a fost mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public
nu este de acord să o urmeze;
c) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii,
prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;
d) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul
public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea;
e) pentru incompetenţă profesională, în cazul obţinerii calificativului nesatisfacător în urma
derulării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, respectiv
necorespunzător, în condiţiile prevăzute la art. 475 lit. b);
f) funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (1)
lit. f) sau g) ori nu obţine avizul/autorizaţia prevăzut(ă) de lege, în condiţiile art. 465 alin. (2);
starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor
competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile
corespunzătoare funcţiei publice deţinute;
(2) Prevederile alin. (1) lit. g) se aplică şi funcţionarului public căruia i s-a emis decizie de
pensionare pentru invaliditate de gradul III, în măsura în care conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice consideră că acesta nu îşi poate îndeplini atribuţiile aferente funcţiei publice pe
care o deţine, în cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice consideră că
funcţionarul public îşi poate îndeplini atribuţiile aferente funcţiei publice pe care o deţine,
dispune continuarea activităţii cu durată redusă a timpului de muncă, în condiţiile prezentului
cod.
(3) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), f) şi g) reprezintă motive neimputabile
funcţionarilor publici.
(4) În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să
acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(5) Perioada de preaviz este anterioară datei eliberării din funcţia publică.
(6) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică
poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, la cererea
funcţionarului public căruia i s-a acordat preavizul prevăzut la alin. (4), fără afectarea drepturilor
salariale cuvenite.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi f), în perioada de preaviz, dacă în cadrul
autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are
obligaţia să le pună la dispoziţia funcţionarilor publici. în sensul prezentului cod, sunt
considerate funcţii publice corespunzătoare:
a) funcţiile publice de acelaşi nivel, identificat prin categorie, clasă şi, după caz, grad
profesional;
b) funcţii publice de nivel inferior, în cazul în care în cadrul autorităţii sau instituţiei publice
nu există funcţiile publice prevăzute la lit. a).
(8) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante de
nivel inferior. în cazul în care funcţia publică vacantă de nivel inferior este o funcţie publică de
execuţie şi nu corespunde studiilor şi/sau vechimii în specialitatea funcţionarului public de
conducere, aceasta poate fi transformată într-o funcţie publică corespunzătoare, dacă
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transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată.
(9) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) şi f), dacă nu există funcţii publice vacante
corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are
obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista
funcţiilor publice vacante. în cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare,
funcţionarului public îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 506, privind transferul.
(10) Prin excepţie de la prevederile art. 506 din cod, în cazul prevăzut la alin. (9), termenele de
realizare a transferului în interesul serviciului sau la cerere se reduc la jumătate, astfel încât să fie
respectată încadrarea în termenul de preaviz.
Art.34 (1) d) - Destituirea din funcţia publică
Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 493 din cod, prin act administrativ
al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară
aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:
a) pentru săvârşirea unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;
b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar 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.34 (1) e) - Demisia
Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie,
notificată în scris persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. Demisia nu
trebuie motivată.
1 .Efectele juridice ale demisiei
Demisia produce efecte juridice la 30 de zile calendaristice de la înregistrare.
2. Renunţarea la demisie
Ulterior înregistrării demisiei, renunţarea la demisie poate fi făcută numai prin acordul
părţilor, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 522 din cod.
Art.35 Reorganizarea autorităţii sau instituţiei publice
(1) În caz de reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici
vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele
cazuri:
a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%;
b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea funcţiei publice fără modificarea în proporţie de peste 50% a
atribuţiilor aferente funcţiei publice;
d) intervin modificări în structura compartimentului.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public;
b) îndeplinirea condiţiilor specifice stabilite pentru funcţia publică;
c) să fi desfăşurat activităţi similare.
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(3) în cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către
autoritatea sau instituţia publică. Examenul se organizează anterior emiterii preavizului.
(4) Funcţionarii publici care sunt declaraţi admişi în urma examenului prevăzut la alin. (3)
sunt numiţi în noile funcţii publice, iar funcţionarii publici care sunt declaraţi respinşi sunt
eliberaţi din funcţie potrivit art. 519 alin. (1) lit. c) din cod, cu respectarea dreptului de preaviz.
(5) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în
proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului
respectiv, referitoare la studii.
(6) Reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice are loc în situaţii temeinic
justificate cel mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care
intervin modificări legislative care determină necesitatea reorganizării acestora.
(7) În cazul în care reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice determină
reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia publică nu poate înfiinţa posturi similare celor
desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.
Art. 36 Drepturi şi obligaţii ale funcţionarului public la modificarea, suspendarea şi
încetarea raportului de serviciu
(1) La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului de serviciu funcţionarul public
are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării
atribuţiilor de serviciu, cu respectarea termenelor şi procedurilor stabilite în acest sens la nivelul
instituţiei sau autorităţii publice.
(2) La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite
în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile
acestuia.
(3) Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în
condiţiile legii.
4.2 ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ALE PERSONALULUI
CONTRACTUAL -Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare
Art.37 (1) Încetarea contractului individual de muncă se poate face, în cazurile și în
condițiile precizate de Codul Muncii:
a) De drept,
b) Ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea,
c) Ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ
prevăzute de lege.
(2) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul
dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa
conform legii;
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b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a
punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris
pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile
calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei
de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită
de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale
asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data
la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de
siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti
prin care s-a dispus interdicţia;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) - j), constatarea cazului de încetare de
drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea
acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile
respective în termen de 5 zile lucrătoare.
(4) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în
condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) teza întâi.
(5) Pe baza unei cereri formulate cu 60 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea
angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard
de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă.
4.3 DISPOZIŢII COMUNE CELOR DOUĂ RAPORTURI JURIDICE
Art.38 (1) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea
sau instituţia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi înmânează originalul
funcţionarului public, pe bază de semnătură.
Va elibera dosarul profesional, actele şi documentele prevăzute de legislaţia în vigoare,
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nota de lichidare cu precizarea drepturilor de concediu de odihnă şi a debitelor (dacă este cazul),
precum şi recomandare (calificativ), dacă se solicită.
Art.39 La încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, funcţionarului
public respectiv salariatului îi revin următoarele obligaţii:
a) să predea lucrările finalizate şi în curs de realizare, unui înlocuitor desemnat (sau
şefului său direct);
b) să lichideze toate datoriile, de orice natură, faţă de instituţie. în cazul în care angajatul
nu poate lichida toate datoriile materiale, se vor emite angajamente de plată care vor constitui
titlu executoriu pentru acele datorii;
c) să retumeze legitimaţia de serviciu, documentaţiile şi materialele de specialitate de
care a beneficiat în calitate de angajat şi să predea în bună stare mijloacele tehnice şi obiectele de
inventar avute în folosinţă;
d) să respecte obligaţiile ce revin angajaţilor şi normele de conduită şi în perioada de
preavizare.
Art.40 Personalul care a demisionat va putea fi reangajat în Primăria Comunei Frătăuții
Noi, în condițiile legii.

CAPITOLUL 5
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI ANGAJAT

5.1 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Art.41 Funcţionarul public are următoarele drepturi, conform codului administrativ:
a) Dreptul la opinie
b) Dreptul la tratament egal
c) Dreptul de a fi informat
d) Dreptul de asociere sindical
e) Dreptul la grevă
f) Drepturile salariale şi alte drepturi conexe
g) Dreptul la asigurarea uniformei h) Durata normală a timpului de lucru
i) Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate sau demnitate publică
j) Dreptul la concediu
k) Dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă
l) Dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente
m) Dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional
n) Dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat
o) Drepturi ale membrilor familiei funcţionarului public, în situaţia decesului acestuia
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p) Dreptul la protecţia legii
r) Dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autorităţii
sau instituţiei publice
s) Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat
Art.42. îndatoririle funcţionarilor publici - funcţionarul public are următoarele
obligaţii specifice:
a) 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 leeăle în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de
conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului
unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
b) 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.
c) Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare
(1) Funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii.
(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.
d) Asigurarea unui serviciu public de calitate
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(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.
e) 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.
f) 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.
g) 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 la art. 242 alin. (4) şi art. 420.
(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
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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;
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 Ia reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
h) 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.
i) 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, în condiţiile prezentului cod.
(2) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se află
în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 ori se află în deplasare în
interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în condiţiile prezentului
cod.
(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
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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.
(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).
j) 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.
k) 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.
l) 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.
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(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.
m) Subordonarea ierarhică
Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii
ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.
n) 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.
o) Limitarea participării la achiziții, 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:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) 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
administrativ-teritoriale.
(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.
p) 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.
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q) 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 prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare.
r) Conduita în relațiile cu cetățenii
(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
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persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă
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.
s) Conduita în cadrul relațiilor internaționale
(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.
ș) 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;
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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.
(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.
t) 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.
5.2 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 43 Drepturile personalului contractual angajat cu contract individual de muncă
prevăd următoarele:
a) să i se asigure un loc de muncă potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale,
aspiraţiilor, precum şi necesităţilor instituţiei;
b) să fie salarizat în raport cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii pe care o
desfăşoară;
c) să i se asigure stabilitatea în muncă, contractul de muncă neputând să înceteze sau să
fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege;
d) să participe la conducerea, organizarea şi controlul activităţii, să participe la concurs
şi să poată fi numit în funcţii de conducere;
e) să fie promovat în grade/trepte de salarizare şi în funcţii superioare în raport cu
pregătirea profesională, rezultatele muncii, cu respectarea prevederilor legale;
f) să i se asigure repaus zilnic şi săptămânal şi concediu anual de odihnă, concedii
medicale şi alte concedii; în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor
pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, contractele de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate
decât din iniţiativa angajatului în cauză;
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g) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi de protecţie a muncii, de
asistenţă medicală, de indemnizaţii în caz de incapacitate temporară de muncă, de măsuri pentru
prevenirea îmbolnăvirilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile contractului
individual de muncă şi să participe la ameliorarea condiţiilor de muncă şi a locului de muncă,
protecţie în caz de concediere;
h) să beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau în caz
de invaliditate, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii;
i) să se asocieze în organizaţii sindicale;
k) să beneficieze de egalitate de şanse, tratament şi demnitate în muncă;
l) să participe la formare profesională şi să beneficieze de dreptul la informare şi
consultare.
m) alte drepturi prevăzute de lege sau contractele colective de muncă aplicabile;
n) dreptul la protecţie în caz de concediere.
Art.44 Obligațiile personalului contractual.
Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligaţii specifice:
a) să respecte şi să susţină interesele generale ale instituţiei, să nu denigreze conducerea
instituţiei sau pe ceilalţi angajaţi ai ei;
b) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate şi să-şi valorifice
cunoştinţele profesionale, iniţiativa şi spiritul creator şi de competenţă, conform cerinţelor
postului pentru care este angajat şi salarizat;
c) să păstreze totală discreţie asupra lucrărilor executate, care au caracter de
confidenţialitate, faţă de persoane din afara instituţiei, să păstreze secretul de serviciu;
d) să nu practice activităţi care să dăuneze intereselor instituţiei;
e) să nu se solidarizeze cu angajaţii din compartimentul sau compartimentele primăriei
care nu respectă obligațiile sau normele de conduită;
f) în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul angajat cu contract
de muncă este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi
amabilitate.
g) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie şi
disciplina muncii.
5.3 OBLIGAŢII COMUNE CELOR DOUĂ CATEGORII DE PERSONAL
Art.45 Ambelor categorii de personal le revin următoarele obligaţii comune:
a) să-şi însuşească prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale RI,
sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului, contractul individual de muncă;
b) să respecte programul de lucru şi să se prezinte la serviciu într-o ţinută decentă;
c) sa nu înregistreze absente nemotivate.
cl) Efectuarea unui număr de 5 absente nemotivate într-o lună calendaristică atrage după
sine sancţionarea disciplinara.
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c2) Efectuarea unui număr de 10 absenţe nemotivate pe parcursul unei luni calendaristice
conduce la desfacerea disciplinară a contractului de muncă sau încetarea raporturilor de serviciu.
d) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea, respectiv aprobarea conducătorului
direct;
e) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de muncă şi disciplina muncii;
f) să semnaleze orice modificare a datelor personale (inclusiv cu caracter familial),
intervenită ulterior angajării lui în instituţie;
g) să utilizeze cu grijă şi răspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport şi
toate celelalte mijloace materiale încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate şi să
reducă consumurile de materiale şi energetice, prin evitarea risipei şi a pierderilor sub orice
formă;
h) să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul fără informarea şi
acceptul compartimentului informatic;
i) să utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul
informatic integrat al instituţiei:
j) să realizeze norma de muncă, atribuţiile şi lucrările încredinţate în termenul stabilit, la
nivelul calitativ cerut de actele normative şi de cerinţele specifice fiecărei lucrări;
k) să execute în caz de necesitate şi alte atribuţii (lucrări) ,prin dispoziţia şefului ierarhic
sau după caz a conducătorului unităţii şi cuprinderea acestora ca anexe la fişa de post;
l) să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajate sau în dulapuri
încuiate, după caz, mijloacele tehnice şi echipamentele primite în gestionare, conform
reglementărilor în vigoare, luându-se măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea
securităţii patrimoniului instituţiei;
m) să depoziteze în dulapuri şi/sau fişete, la sfârşitul programului, documentele
elaborate şi cele utilizate. La terminarea programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica
întreruperea luminii electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea ferestrelor,
încuierea uşilor şi depunerea cheilor la locurile indicate;
n) să păstreze curăţenia la locul de muncă şi în toate spaţiile din instituţie;
o) să propună ierarhic, orice măsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună
funcţionare a compartimentului respectiv sau a instituţiei în ansamblu;
p) să dea dispoziţii clare şi precise (ca salariat cu funcţii de conducere la nivelul
compartimentelor) şi să asigure condiţiile necesare pentru executarea şi respectarea obligaţiilor,
controlând sistematic modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire;
r) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, medicale, etc.
prevăzute de prezentul regulament sau de legislaţia în vigoare;
s) în cazul unor avarii, la cererea conducerii, să se prezinte în cel mai scurt timp la
serviciu,
ş) să respecte normele de sănătate şi securitate a muncii şi pază contra incendiilor;
t) în situaţia distribuirii unor lucrări pe care consideră că nu intră în competenţa şi
rezolvarea, să asigure cu celeritate redistribuirea acestora.
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5.4 LIMITELE DELEGĂRII DE ATRIBUȚII
Art. 46 (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, în condiţiile OUG 57/2019
privind Codul Administrativ.
(2) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se află
în concediu în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 ori se află în deplasare în
interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în condiţiile OUG
57/2019 privind Codul Administrativ.
(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.
(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.
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(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).

CAPITOLUL 6
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII PRIMĂRIEI COMUNEI
FRĂTĂUȚII NOI

6.1 DREPTURILE CONDUCERII PRIMĂRIEI COMUNEI FRĂTĂUȚII NOI
Art.47 Conducerea Primăriei Comunei Frătăuții Noi are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, 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, şi regulamentului intern.
f) să implementeze obiectivele de performanţă individuală precum şi criteriile de
evaluare a realizării acestora conform anexei la prezentul regulament şi a procedurii stabilite de
ordinul M.A.I. nr.94/10.05.2011;
6.2 OBLIGAȚIILE CONDUCERII PRIMĂRIEI COMUNEI FRĂTĂUȚII NOI
Art.48 Conducerea Primăriei are următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din raporturile de serviciu, din
contractele individuale de munca şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
e) să comunice salariaţilor, atunci când este cerută, situaţia economică şi financiară a
unităţii, cu excepţia informaţiilor secrete sau sensibile periodic;
f) să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
33

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMĂRIA

susceptibile care afectează substanţial drepturile şi interesele acestora, conform contractului de
muncă;
g) 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.
h) să dispună înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze
înregistrările prevăzute de lege;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, conform
Regulamentului UE privind protecţia datelor cu caracter personal;
j) să asigure mijloacele tehnice şi informaţionale necesare realizării obiectului de
activitate şi să le pună la dispoziţia angajaţilor, în scopul utilizării depline şi eficiente a timpului
de lucru şi implicit în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
k) să asigure condiţiile de respectare a normelor tehnice de protecţie a muncii, a
normelor igienico - sanitare, de pază şi P.S.I, organizând instruirea personalului (pe cheltuiala
instituţiei), potrivit cu specificul locului de muncă;
l) să asigure condiţii pentru realizarea acţiunilor de pregătire profesională a angajaţilor
şi să se preocupe de realizarea tuturor programelor de formare şi perfecţionare în limita
prevederilor bugetare alocate în acest sens şi de verificare periodică a cunoştinţelor şi
aptitudinilor acestora (pe bază de testări), în vederea evaluării acestui proces;
n) să dispună anunţarea în scris a numărului şi structurii de personal ce urmează să fie
reduse (şi eventual posibilităţile de redistribuire), pentru cazurile în care instituţia este în situaţia
de a reduce personalul ca urmare a reorganizării ei;
r) să dispună şi să urmărească întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişelor de evaluare a performanţelor
profesionale pentru funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare;
CAPITOLUL 7
RELAŢII DE SERVICIU ÎNTRE ANGAJAŢI, ACCESUL ÎN INSTITUŢIE

7.1 RELAȚII DE SERVICIU ÎNTRE ANGAJAȚI
Art.49 (1) Relaţiile de serviciu între angajaţii instituţiei decurg din structura
organizatorică (de tip piramidal - ierarhic funcţională) care generează relaţii de autoritate pe
verticală, şi funcţionale, pe orizontală.
(2) Pe verticală, relaţiile sunt de subordonare, de sus în jos, fiecare şef răspunzând de
legalitatea şi temeinicia dispoziţiilor date, precum şi de consecinţele acestor dispoziţii.
Art.50 (1) Transmiterea dispoziţiilor legale de autoritatea ierarhică se face prin şefii
ierarhici direcţi. Ei pot transmite în caz de urgenţă şi nemijlocit, sărind treptele ierarhice, iar cel
care a primit dispoziţia este obligat să informeze pe şeful ierarhic direct.
(2) Subalternii sunt obligaţi să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite. Dacă
angajatul care primeşte o dispoziţie de la şeful său consideră ca aceasta nu este corespunzătoare
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sau că există motive obiective ce pot împiedica executarea acesteia, trebuie să-i sesizeze acest
lucru.
(3) Adresarea pe cale ierarhică este obligatorie. Orice reclamaţie, solicitare sau
propunere nu va fi oprită din circulaţie sub nici un motiv de către şefii ierarhici până când
aceasta nu ajunge la cel căruia i-a fost adresată, singurul în măsură să decidă a răspunde.
Art.51 (1) Angajaţii care prin natura funcţiilor vin în contact cu publicul sau cu organele
de avizare şi control, trebuie să aibă o ţinută şi o comportare corespunzătoare, să dea dovadă de
solicitudine şi de principialitate şi să rezolve toate problemele în spiritul legalităţii.
(2) Fiecare şef ierarhic este obligat să efectueze în mod sistematic control asupra
modului în care subalternii, nemijlocit, îşi aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin din fişa
postului şi din dispoziţiile primite.
(3) Conducerea Primăriei Comunei Frătăuții Noi efectuează controale permanente şi/sau
periodice la compartimentele din subordine. Controalele se pot referi la mai multe domenii de
activitate sau pot fi limitate la un domeniu de specialitate. Prin control se realizează totodată
îndrumarea angajaţilor în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
(4) Modul de organizare şi de efectuare a controalelor se stabileşte conform legislaţiei în
vigoare.
Art.52 Constatările făcute cu ocazia controalelor se aduc la cunoştinţa celor controlaţi şi
şefilor direcţi ai acestora, atât pe parcursul controlului, cât şi la sfârşitul acestuia, stabilindu-se
măsurile ce se impun a fi luate, cu termene şi responsabilităţi. Şefii ierarhici sunt obligaţi să
aducă la îndeplinire şi să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cursul controalelor.
7.2 ACCESUL ÎN INSTITUȚIE
Art.53 (1) Prezentarea la serviciu se face cu cel puţin 5 minute înainte de începerea
programului de lucru şi se evidenţiază de fiecare angajat în condica de prezenţă prin semnătură.

CAPITOLUL 8
SALARIZARE-AVANSARE – PROMOVARE

8.1 DISPOZIŢII COMUNE
Art.53 Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi,
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
Nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a
funcţiei de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri
şi cheltuieli.
Art.54 Salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizaţia lunară sau
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indemnizaţia de încadrare, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile,
precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de
personal din sectorul bugetar;
La stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, culoare, etnie, opţiune politică, handicap,
etc.
Art.55 Personalul nou angajat/ şi aflat în perioada de probă stagiu va fi salarizat
corespunzător legislaţiei în vigoare.
Art.56 (1) Salariile se vor plăti înaintea oricăror obligaţii ale instituţiei.
(2) Plata salariilor se va face până în data de 7 a fiecărei luni. Plata salariului se
poate efectua prin virament într-un cont bancar.
8.2 PROMOVAREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI
Art.57 Promovarea în funcţia publică
(1) Funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii.
(2) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin:
a) ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui
deţinut;
b) ocuparea unei funcţii publice de execuţie dintr-o clasă corespunzătoare studiilor absolvite;
c) ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici vacante şi a unei
funcţii publice de conducere vacante.
Condiţii generale privind promovarea în funcţia publică
(1) Promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă nu sunt condiţionate de existenţa
unui post vacant.
(2) Promovarea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, precum şi
promovarea într-o funcţie publică de conducere este condiţionată de existenţa unui post vacant.
Art. 58 Promovarea în grad profesional
(1) Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea
unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul
public.
(2) Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către
autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea
postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.
(3) Fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional se completează cu
noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor
exercitate.
(4) În situaţia promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul
public care ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul aferent funcţiei publice se
transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia, în condiţiile legii.
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Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional
(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,
funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile
legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minim 30 de ore în
ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii
2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ, OUG
57/2019.
Art. 59 Promovarea în clasă
(1) Promovarea în clasă este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii
publice de execuţie dintr-o clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de
funcţionarul public.
(2) Promovarea în clasă se face prin examen, care se organizează de către autorităţile şi
instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului
ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului într-o funcţie publică de
execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent.
(3) Fişa postului funcţionarului public care a promovat în clasă se completează cu noi
atribuţii şi responsabilităţi corespunzătoare studiilor de nivel superior sau, după caz, prin
creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.
(4) În situaţia promovării funcţionarului public care ocupă o funcţie publică temporar vacantă
postul aferent funcţiei publice se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale
funcţionarului public numit pe perioadă determinată, în condiţiile legii.
Condiţii pentru examenul de promovare în clasă
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ, OUG
57/2019;
Art.60 Promovarea în funcţia publică de conducere şi în funcţia publică din categoria
înalţilor funcţionari publici.
Promovarea în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici şi promovarea în
funcţia publică de conducere este modalitatea de dezvoltare a carierei unui funcţionar public prin
ocuparea, în urma promovării concursului, a unei funcţii publice din categoria înalţilor
funcţionari publici sau a unei funcţii publice de conducere vacante.
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8.3 PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art.61 Promovarea asigură evoluţia în carieră a personalului contractual prin trecerea
într-un grad/treaptă profesională sau funcţie superioară.
Art.62 Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau
trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant sau temporar vacant, iar când nu există un
asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt
încadrate într-unul de nivel imediat superior.
Art.63 Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3
ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul foarte bine,
cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate, de către o comisie
desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte şi reprezentanţii
organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
Art.64 Promovarea în trepte sau grade profesionale superioare se realizează pe baza
criteriilor stabilite prin Regulamentul cadru adoptat prin Hotărâre de Guvern, dacă nu este
reglementat altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
Art.65 Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor
profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic,
prin acordare de calificative: foarte bine, bine, satisfăcător şi nesatisfăcător. Ordonatorii
principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale prin
raportare la nivelul funcţiei deţinute de persoana evaluată, cu respectarea prevederilor în
domeniul legislaţiei muncii. Ordonatorii principali de credite pot stabili şi alte criterii de evaluare
în funcţie de specificul domeniului de activitate.

CAPITOLUL 9
EVALUAREA PERSONALULUI
9.1 EVALUAREA PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE FUNCȚIONARILOR
PUBLICI
Art. 66
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual.
(2) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a
modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu
rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public.
(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde
următoarele elemente:
a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale;
b)
evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
(4) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcţionarilor
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publici se stabilesc indicatori de performanţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a
indicatorilor de performanţă trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile şi obiectivele
instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.
(5) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie
de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, desemnaţi în acest scop, cu majoritate
simplă, prin hotărâre a consiliului local.
(6) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru toţi funcţionarii
publici care au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care
se realizează evaluarea.
(7) Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale funcţionarilor publici sunt avute în vedere la:
a) promovarea într-o funcţie publică superioară;
b) acordarea de prime, în condiţiile legii;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a
performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut calificativul
"satisfăcător";
d) eliberarea din funcţia publică.
(8) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la
modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.
(9) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici.
(10) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici, precum şi de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu
respectarea metodologiei de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici
din anexa nr. 6 la OUG nr.57/2019.
În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se
acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător",
"nesatisfăcător".
Art.67 (l)Evaluarea funcţionarului public debutant se face în conformitate cu
procedura stabilită, în termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de
regulă, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în
continuare evaluator. în mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror
structură nu este detaliată pe compartimente ori în cadrul cărora nu există un funcţionar public de
conducere care să coordoneze compartimentul, evaluator este:
a) un funcţionar public de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice;
b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, dacă nu există un funcţionar public de
conducere care să fie desemnat potrivit lit. a).
(2) în cazul modificării raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment ori
al altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice sau în cazul
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suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, evaluatorul are obligaţia de
a întocmi raportul de evaluare, pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public
debutant până în acel moment cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din
anexa nr.6 la OUG nr.57/2019. în acest caz, evaluarea este parţială şi va fi luată în considerare
la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(3) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al evaluatorului,
acesta are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de
funcţionarul public debutant până în acel moment. în acest caz, evaluarea este parţială şi va fi
luată în considerare la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de
stagiu.
(4) Evaluarea activității funcționarului public debutant se face de către evaluator pe baza:
a) Raportului de stagiu întocmit de funcționarului public debutant;
b) Referatului întocmit de îndrumător;
c) analizei gradului şi modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea
atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
d) Interviului cu funcţionarul public debutant.
Art.68 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
de execuţie şi conducere
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie
şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor
individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către
funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi urmăreşte:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare
îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele
funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor
profesionale individuale;
c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea
rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se
consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al
funcţionarului public, care se contrasemnează de către persoanele prevăzute la art. 12 alin. (2) şi
(3) din anexa nr.6 la OUG nr.57/2019 şi se aprobă de către persoanele prevăzute la art. 12 alin.
(4) din anexa nr.6 la OUG nr.57/2019, în condiţiile prezentei metodologii.
(3) În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul şi persoana care aprobă
raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public au
obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind
obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al
conflictului de interese.
(4) În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitate de evaluator este exercitată de către:
a) funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din subordine,
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respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii
organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
b) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea directă
sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în
cadrul unor compartimente din subordinea directă, care nu sunt coordonate de un
funcţionar public de conducere;
c) persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară celei de conducător al
autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea sau în
subordinea directă;
d) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru funcţionarii publici aflaţi în
subordinea directă, precum şi pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători
ai autorităţilor sau instituţiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea ori sub
autoritatea acesteia şi pentru adjuncţii acestora;
Art.69 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în
următoarele etape:
a) completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către
evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare de către persoana prevăzută la art. 12 alin. (2) din
anexa nr.6 la OUG nr.57/2019;
d) aprobarea raportului de evaluare de către persoana prevăzută la art. 12 alin. (4) din anexa
nr.bda OUG nr.57/2019
(2) Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document
distinct, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:
a) acordă note pentru fiecare componentă a evaluării obiectivelor individuale prevăzută
la art. 485 alin. (3) din codul administrativ;
b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective
întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră
relevante;
c) stabileşte punctajul final şi calificativul acordat;
d) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
e) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
(3) Interviul este o discuţie între evaluator şi funcţionarul public evaluat în cadrul căreia
se aduce la cunoştinţa funcţionarului public evaluat conţinutul raportului de evaluare, se
discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea raportului, de
către evaluator şi de către funcţionarul public evaluat.
(4) In cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de
opinie asupra conţinutului raportului de evaluare se procedează astfel:
a) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica
raportul de evaluare;
b) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public
consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
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În situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare,
acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de
către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna raportul de
evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
Art.70 Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea
obiectivă a activităţii personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a
obiectivelor individuale, cu rezultatele obţinute în mod efectiv, în funcţie de criteriile de
evaluare stabilite pentru perioada respectivă.
Art.71 Evaluarea personalului contractual se face numai în cadrul perioadei de
evaluare şi numai pentru personalul contractual care a desfăşurat activitate profesională în
aceeaşi unitate cel puţin 6 luni.
Art.72 (1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor
profesionale individuale. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie si 31 decembrie din
anul pentru care se face evaluarea, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate pe funcţia
respectivă. Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie si 15 februarie din anul următor
perioadei evaluate.
(2) în mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
personalului contractual se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al
salariatului evaluat încetează sau se modifică, în condiţiile legii. în acest caz, salariatul va fi
evaluat pentru perioada de până la încetarea sau modificarea raporturilor de muncă;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al
evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. în acest caz,
evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor
de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea ori
modificarea raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la
evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;
c)
atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă
de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie
corespunzătoare studiilor absolvite.
Art.73 Persoanele care au calitatea de evaluator, completează fişele de evaluare, după
cum urmează:
a) stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor şi apreciază activitatea conform
criteriilor stabilite, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale
individuale;
c)
consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile
obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră
relevante;
d)
stabilesc obiectivele individuale pentru următoarea perioadă de evaluare
Art.74 (1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea
obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi/sau criteriu a unei note
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de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire. Pentru a obţine nota finală a
evaluatorului se face media aritmetică a notelor obţinute ca urmare a aprecierii obiectivelor şi
criteriilor, rezultate din media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu.
Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
(2) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00-2,50 - nesatisfăcător;
b) între 2,51-3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51-4,50 - bine;
d) între 4,51-5,00 - foarte bine.
(3) Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului, în cazurile în
care aprecierile consemnate nu corespund realităţii sau între evaluator şi persoana evaluată
există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord. Fişa de evaluare
modificată se aduce la cunoştinţa salariatului evaluat.
(4) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la primar în termen de 5 zile
calendaristice de la luarea la cunoştinţă a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de
15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei de către o
comisie constituită în acest scop prin dispoziţie.
(5) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la
soluţionarea contestaţiei. Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei
formulate se poate adresa instanţei competente, în condiţiile legii.

CAPITOLUL 10
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art.75 (l)Primarul ca reprezentant legal al Comunei Frătăuții Noi, asigură buna
organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere si rezolvare a cererilor sau
reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru oportunitatea soluţiilor şi comunicarea acestora in
termenul legal.
(2) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc si se înregistrează prin registratura
generala a Primăriei, sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor cu atribuţii in domeniu,
care au obligaţia de a prezenta primarului, spre semnare, modul de rezolvare a petiţiilor
salariaţilor si sa expedieze răspunsurile in termenele prevăzute de lege.
Art.76 (1) Răspunsurile sunt semnate de şeful compartimentului, cel care a emis
răspunsul si de primar.
(2) Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau in considerare.
Art.77 Salariaţii Primăriei nu pot primi direct petiţii spre rezolvare (de la cei care le
întocmesc / adresează) ci numai prin registratura generala.
Art.78 Eliberarea adeverinţelor tipizate, la solicitarea salariaţilor, care să ateste calitatea
43

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMĂRIA

de angajat si drepturile salariale ale solicitantului se face de către Secretariat. Aceste adeverinţe
se semnează de către Secretarul General al Comunei, primar și se înmânează salariatului în cauză
sau mandatarului angajatului îndreptăţit.
Art.79 (l)Salariaţii Primăriei au dreptul și obligaţia de a formula propuneri privind
creşterea eficienței activităţii instituţiei, urmărind obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.
(2) Propunerile salariaţilor sunt trimise, prin grija Secretarului General al Comunei,
compartimentelor competente spre rezolvare, Secretarul General al Comunei informând salariaţii
despre modul de soluţionare a propunerilor lor.
Art80 (l)Salariaţii au dreptul să solicite audienţă la primar, cât şi la alte persoane cu
funcţii de conducere, conform programelor de audienţă afişate la avizier, în scopul rezolvării
problemelor personale.
CAPITOLUL 11
NORME DE CONDUITĂ, ABATERI, SANCŢIUNI
11.1 NORME DE CONDUITĂ ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI ALE
PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art.81 (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 publice, 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 in integritatea, imparţialitatea
şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului
contractual din administraţia publică.
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului
contractual din administraţia publică sunt:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,
principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a
aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de
funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă,
eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul
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decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de
funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii,
vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel
de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă
diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea
ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de
funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea
diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite
categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de
serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.
Art.82 NORME DE CONDUITĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI ALE
PERSONALULUI CONTRACTUAL sunt prevăzute în Codul Aministrativ (OUG 57/2019)
şi vizează următoarele aspecte:
- Respectarea Constituției și 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.
- Profesionalismul și imparțialitatea
(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.
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- Obligații în exercitarea dereptului la libera exprimare
(1) Funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii.
(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.
- 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.
- Loialitatea față de autoritățile și instituțiile 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 condiții 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.
- Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire Ia situaţia
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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.
- 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 la art. 242 alin. (4) şi art. 420.
(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) In 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;
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.
- Îndeplinirea atribuțiilor
(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.
- Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidenșialitatea
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.
47

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMĂRIA

- Interdicția 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.
- 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 trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(3) 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.
(4) Funcţionarii publici au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile
aparținând autorității sau instituției publice numai pentru desfășurarea activităților aferente
funcției publice deținute.
- Subordonarea ierarhică
Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii
ierarhici, lucrările şi sarcinile repartizate.
- 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.
- 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 administraţiv-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) 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
administrativ-teritoriale.
(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
48

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMĂRIA

lege.
- 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.
- 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
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conduită prevăzute de prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare.
- 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
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.
- 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.
- 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
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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 inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului
din subordine.
(5) Funcționarii publici de conducere au obligația să asigure egalitatea de șanse 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.
(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.
- 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.
11.2. CONSILIEREA ETICĂ CONSILIEREA ETICĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
ŞI ASIGURAREA INFORMĂRII ŞI A RAPORTĂRII CU PRIVIRE LA NORMELE DE
CONDUITĂ.
Art.83 Obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la asigurarea
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consilierii etice a funcţionarilor publici şi a informării şi a raportării cu privire la normele
de conduită
(1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor Codului Administrativ referitoare la conduita
funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor deţinute, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor
publice vor desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse
umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
(2) În mod excepţional, în funcţie de numărul de personal din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice, de complexitatea problemelor şi de volumul activităţii specifice, pot fi desemnaţi doi
consilieri de etică.
(3) Desemnarea consilierului de etică se face prin act administrativ al conducătorului
instituţiei publice. Procedura de desemnare, atribuţiile şi modalitatea de raportare a instituţiilor şi
autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor
şi normelor de conduită a funcţionarilor publici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(4) Consilierea etică are caracter confidenţial şi se desfăşoară în baza unei solicitări formale
adresate consilierului de etică sau la iniţiativa sa atunci când din conduita funcţionarului public
rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligaţia de a
nu comunica informaţii cu privire la activitatea derulată decât în situaţia în care aspectele
semnalate pot constitui o faptă penală.
(5) Autoritățile și instituțiile publice implementează măsurile considerate necesare pentru
respectarea dispozițiilor Codului Administrativ privind principiile și normele de conduită și
activitatea consilierului de etică.
(6) În aplicarea dispozițiilor Codului Administrativ referitoare la conduita funcționarilor
publici, orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu
respectarea prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(7) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure participarea consilierilor de etică
la programele de formare şi perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional de
Administraţie, în condiţiile legii.
(8) Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii cu publicul au obligaţia de a
asigura publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet şi de a le afişa la
sediul autorităţii sau instituţiei publice, într-un loc vizibil şi accesibil publicului.
(9) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că s-au
adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea
principiilor şi normelor de conduită.
Art.84 Consilierul de etică
(1) În scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi normelor de conduită de
către funcţionarii publici, consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii
încălcării normelor de conduită prevăzute Codul Administrativ. În exercitarea acestui rol
consilierii de etică îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul cod şi de hotărârea Guvernului
prevăzută la art. 451 alin. (3).
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(2) Dobândirea calităţii de consilier de etică vizează deţinerea unui statut temporar, atribuit cu
respectarea unor condiţii expres, unui funcţionar public pentru o perioadă de 3 ani.
(3) În perioada exercitării calităţii de consilier de etică funcţionarul public îşi păstrează şi
funcţia publică deţinută. Dreptul la carieră al funcţionarului public este cel corespunzător funcţiei
publice deţinute.
(4) Fişa postului corespunzătoare funcţiei deţinute de consilierul de etică se elaborează de
către secretariat şi se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, prin
raportare la atribuţiile stabilite în sarcina acestuia.
(5) Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcţionarul public care îndeplineşte în mod
cumulativ următoarele condiţii:
a) este funcţionar public definitiv;
b) ocupă o funcţie publică din clasa I;
c) are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest
domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;
d) prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin
consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;
e) are o probitate morală recunoscută;
f) nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;
g) faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul
procedurii disciplinare, în condiţiile legii;
h) faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;
i) nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de
asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei
instituţionale, în condiţiile legii;
j) nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică
prevăzute la art. 453.
(7) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (6) lit. f) - j) se face prin completarea
unei declaraţii de integritate, dată pe propria răspundere a funcţionarului public.
(8) Condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. b) şi c) nu sunt obligatorii în cazul autorităţilor şi
instituţiilor publice în care numărul de personal este sub 20.
Art.85 Incompatibilităţi cu calitatea de consilier de etică
(1) Nu poate fi numit consilier de etică funcționarul public care se află în următoarele situații
incompatibile:
a) Este soț, rudă sau afin până la gradul al IV- lea inclusiv cu conducătorul autorității sau
instituției publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a);
c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau
instituţiei publice.
(2) În cazul în care situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) intervin ulterior
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dobândirii în condiţii legale a calităţii de consilier de etică, statutul de consilier de etică încetează
în condiţiile prezentului cod.
Art.86 Evaluarea activității consilierului de etică
Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face de către conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice cu luarea în considerare a raportului de evaluare întocmit în
condiţiile legii de superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public care deţine calitatea de
consilier de etică, în condiţiile art. 485. în acest caz, decizia asupra calificativului final al
evaluării performanţelor profesionale individuale aparţine conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice.
Art.87 Încetarea calității de consilier de etică
Calitatea de consilier de etică încetează în următoarele situaţii:
a) prin renunţarea expresă a consilierului de etică la această calitate, pe baza cererii scrise
adresate conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
b) Prin expirarea perioadei pentru care a fost desemnat consilier de etică în condiţiile
prevăzute de prezentul cod;
c) În cazul intervenirii unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art. 453;
d) Prin revocare de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru activitate
necorespunzătoare a consilierului de etică sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte oricare
dintre condiţiile prevăzute la art, 452 alin. (6);
e) În caz de încetare sau de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public
care are calitatea de consilier de etică prin ocuparea unei funcţii în cadrul altei autorităţi sau
instituţii publice, precum şi în caz de suspendare a raporturilor de serviciu pe o perioadă mai
mare de o lună.
(2)
Încetarea calităţii de consilier de etică în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi e) se
dispune direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(1)

Art.88 Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și a normelor de
conduită.
(1) Raportul prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) conţine informaţii cu caracter public, se
elaborează în baza rapoartelor autorităţilor şi instituţiilor publice privind respectarea normelor de
conduită transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cuprinde cel puţin următoarele
date:
a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită
profesională;
b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat principiile şi normele de
conduită;
c) cauzele şi consecinţele nerespectării normelor de conduită;
d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea
factorului politic.
(2) Rapoartele autorităţilor şi instituţiilor publice privind respectarea normelor de conduită se
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publică pe site-ul propriu şi se comunică la cererea oricărei persoane interesate.
(3) Raportul prevăzut la art. 401 alin. (4) lit. i) se publică pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi se comunică la cererea oricărei persoane interesate.
(4) Informarea publicului cu privire la respectarea obligaţiilor şi a normelor de conduită în
exercitarea funcţiilor publice constituie parte integrantă din raportul anual privind managementul
funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, care se elaborează de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul
anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică.
Art.89 Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul
contractual.
(1) Normele de conduită sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice.
(2)
În scopul respectării normelor de conduită pentru personalul contractual, autorităţile şi
instituţiile publice au vedere:
a) urmăresc aplicarea şi respectarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a
prevederilor Codului Administrativ referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea
funcţiilor deţinute;
b) oluţionează petiţiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor Codului
Administrativ referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcțiilor deținute
sau le transmite spre soluționare organului competent, conform legii;
c) elaborează analize şi rapoarte privind respectarea prevederilor Codului Administrativ
referitoare la conduita personalului contractual în exercitarea funcţiilor deţinute;
d) asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să
se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
e) asigură informarea personalului contractual propriu cu privire la conduita ce trebuie
respectată;
f) colaborează cu organizaţiile neguvemamentale care au ca scop promovarea şi apărarea
intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu personalul din administraţia publică.
(4) Pentru informarea cetăţenilor, compartimentele de relaţii publice din cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice au obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa normele privind conduita
personalului propriu la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, într-un loc vizibil.
Art.90 Soluționarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de
către personalul contractual.
Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual
sunt analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii.
11.3 PREVEDERI REFERITOARE LA FUNCŢIONARII PUBLICI. SANCŢIUNILE
DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Art. 91 Tipuri de răspundere
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(1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage
răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale Codului Administrativ.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de acte
administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale,
atrage răspunderea acestora în condiţiile legii.
(3) Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori
avizarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea
prevederilor art 437 alin. (3).
(4) Refuzul funcţionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele şi
documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris şi motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la
data primirii actelor, cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative cu caracter special sunt
prevăzute alte termene, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.
(5) Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau
care prezintă obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2),
fară a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în
condiţiile legii.
Art. 92 Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituția publică
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim
se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei
publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau
la un interes legitim.
Art.93 Răspunderea administrativ-disciplinară
(1) Încalcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare
funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege
constituie abatere disciplinară si atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţa nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) 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;
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi incompatibilităţi;
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l) 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;
m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei
publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.
(3) Sancţiunile disciplinare 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.
(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică următoarele
sancţiuni disciplinare:
a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), se aplică una dintre
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b);
b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancţiunile
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b) - f);
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e) - h), se aplică una dintre
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c) - f);
d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i) - k) şi m), se aplică una dintre
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3);
e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. 1), se aplică sancţiunea disciplinară
prevăzută la alin. (3) lit. f), în condiţiile prevăzute la art. 520:
f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sancţiunile
disciplinare prevăzute la alin. (3).
(5) Pentru funcţionarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică prin
transformarea funcţiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sancţiunii disciplinare.
Pentru funcţionarii publici de conducere în situaţia în care sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e)
nu se poate aplica pentru că nu există o funcţie publică de conducere de nivel inferior vacantă în
cadrul autorităţii sau instituţiei publice, se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit.
c).
(6) La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va ţine
seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită,
gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a
funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni
disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentului cod.
Art. 94 Aplicarea sancțiunilor disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) - f) din Codul Administrativ
nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea
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funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea
nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie
privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal şi nu
împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii.
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) din Codul Administrativ se
aplică şi direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în
situaţiile prevăzute la art. 520 lit. b).
(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ se
poate aplica şi direct de către conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a
dispoziţiilor alin. (1).
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) - f) din Codul Administrativ se
aplică de conducătorul instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină.
Art. 95 Căi de atac.
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau
dispoziţiei de sancţionare.
Art.96 Cazierul Administrativ.
(1) Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici eliberează caziere administrative.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate
funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii.
(3) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) funcţionarului public, pentru propria situaţie disciplinară;
b) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară
activitatea;
c) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică din
categoria înalţilor funcţionari publici vacantă sau funcţia publică de conducere vacantă, pentru
funcţionarii publici care candidează la concursul de promovare organizat în vederea ocupării
acesteia;
d) preşedintelui comisiei de disciplină, pentru funcţionarul public aflat în procedura de
cercetare administrativă;
e) altor persoane prevăzute de lege
Art.97 Radierea sancțiunilor disciplinare.
(1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit.
a);
b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la
art. 492 alin. (3) lit. b) - e);
c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f);
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d) de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a anulat actul
administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public.
(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se constată prin act
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
Art.98 Răspunderea contravențională
(2)
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.99 Răspunderea civilă
Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în
care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor
terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.
Art.100 Ordinul sau dispoziţia de imputare
(1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art.
499 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a
unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei,
sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a
aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.
(2) Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate
adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
(3) Ordinul sau dispoziția de imputare rămasă definitivă ca urmaere a neintroducerii ori
respingerii acțiunii la instanță de contencios administrativ, constituie titlu executoriu.
(4) Dreptul conducătorului autorității sau instituției publice de a emite ordinul sau dispoziția
de imputare se scrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Art.101 Măsuri suplimentare asociate angajării răspunderii penale
(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
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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.
11.4 PREVEDERI REFERITOARE LA PERSONALUL CONTRACTUAL
Art.102 Încălcarea cu vinovăţie de către personalul contractual, indiferent de funcţia pe
care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui Regulament Intern şi ale
Codului Muncii.
Art.103 Următoarele fapte, a căror enumerare nu este limitativă, săvârşite de personalul
contractual, constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea programului de lucru ;
b) părăsirea în timpul programului, a locului de muncă, fără aprobările corespunzătoare;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) întârzieri repetate, în aceeaşi lună ;
e) săvârşirea unor greşeli de organizare sau dispunerea executării unor lucrări care
conduc la pagube pentru instituţie;
f) încălcarea normelor şi regulilor de protecţie şi igienă a muncii, de prevenire şi
stingere a incendiilor, precum şi a normelor de pază şi securitate;
g) fumatul în locuri nepermise;
h) folosirea necorespunzătoare şi/ sau în interes personal a mijloacelor tehnice sau a
altor bunuri ale instituţiei;
i) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de
serviciu, precum şi sustragerea atenţiei sau împiedicarea celorlalţi salariaţi să-şi exercite
atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea regulilor privind securitatea datelor şi secretelor de serviciu;
k) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate;
l) necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi
comunicarea de date sau informaţii false, sau cu întârzieri repetate;
m) distrugerea sau pierderea documentelor;
n) sustragerea, sub orice formă, de bunuri şi valori aparţinând instituţiei;
o) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu ;
p) neparticiparea (fără motive temeinice) la instructaje şi cursuri de pregătire
profesională organizate de instituţie sau la alte activităţi destinate ridicării nivelului profesional;
r) parcarea autovehiculelor instituţiei in alte locuri decât cele stabilite de conducerea
instituţiei;
q) neutilizarea în timpul programului de lucru a echipamentului de lucru din dotare;
s) avantajarea prin acte conştiente a agenţilor economici, concurenţi pe piaţă;
/
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t) atacarea, defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a instituţiei, a conducerii, a
oricărui salariat sau a oricărui colaborator extern;
ț) constituirea în instituție de asociații cu caracter politic sau contrare obiectului de
activitate al unității;
u) inserarea sau publicarea în ziare, broșuri, reviste, etc. a unor comunicări în legătură cu
activitatea instituției, fară acordul conducerii;
v) încălcarea prevederilor contractului individual de muncă;
w) încălcarea sau nerespectarea normelor de conduită prevăzute de Codul de Conduită
aplicabil.
Art.104 Pentru personalul contractual, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii
disciplinare printr- o dispoziţie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la
data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data săvârşirii faptei.
Art.105 (1) În vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile, angajatul va fi
convocat in scris de către persoana împuternicită de autoritate să realizeze cercetarea,
precizându-se obiectul, data. ora si locul întrevederii. In cazul neprezentării angajatului (la
convocare), fără un motiv obiectiv, sancţiunea se va dispune fără realizarea cercetării disciplinare
prealabile.
(2) În cursul cercetării disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa ofere persoanei
împuternicite toate probele si motivaţiile pe care le considera necesare, inclusiv dreptul de a fi
asistat, la cererea sa, de reprezentantul sindicatului şi/sau de avocat, are dreptul să formuleze şi
să susţină toate apărările în favoarea sa.
Art.106 (1) Rezultatele cercetării disciplinare/prealabile întreprinse de către persoana
împuternicită de angajator, se consemnează intr-un referat care se aproba de către primar.
(2)Referatul întocmit de către persoana împuternicită de autoritate să realizeze cercetarea
va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara și data la care s-a comis abaterea
disciplinară;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern sau Contractul de muncă aplicabil,
care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la convocare
pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
d) răspunsurile scrise pe care le dă angajatul la întrebările formulate pe baza notei
explicative adresate acestuia de către persoana împuternicită de autoritate să realizeze cercetarea,
în cazul în care angajatul refuză să răspundă la întrebările adresate de către persoana
împuternicită de autoritate să realizeze cercetarea, acest fapt se va consemna în prezenta și cu
semnătură unui alt angajat din cadrul primăriei.
e) sancţiunea disciplinară propusă pentru a fi aplicată angajatului.
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Art. 107 (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care
salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim
sancţionator, va fi aplicat acesta.
(3)Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art.108 (1) Sancţiunea se aplică numai după cercetarea disciplinară prealabilă.
(2) Sancţiunile disciplinare aplicate personalului contractual se comunică în scris celui în
cauză, în cel mult 5 zile de la data când cel în drept să aplice sancţiunea a emis dispoziţia.
(3) Persoanei sancţionate i se comunică posibilitatea de a face contestaţie, precum şi
termenul de înaintare a acesteia şi organele competente de a o soluţiona, conform prevederilor
legale.
(4) Amenzile disciplinare sunt interzise, iar pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate
aplica o singură sancțiune. Aceasta se radiază de drept în 12 luni de la aplicare
11.5 REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Art.109 În cadrul primăriei s-a constituit prin Dispoziţie a Primarului, o Comisie de
disciplină, ca structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea
atribuţiilor ce îi revin, care are competenţa de a analiza faptele salariațiilor, sesizate ca abateri
disciplinare prevăzute la art. 492 din Codul Administrativ şi de a propune modul de soluţionare,
prin individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz conform
prevederilor Codului Administrativ.
Art. 110 Comisia de disciplină
(2)
Din comisia de disciplină face parte şi cel puţin un reprezentant al organizaţiei sindicale
reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii salariaților pentru
care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau
salariații nu sunt organizaţi în sindicat.
(2)
Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate
solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze
faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare.
Art.111 (1) Membrii acesteia îşi exercită mandatul de la data emiterii actului
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administrativ de constituire a comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau
înainte de termen, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.
(2) Activitatea comisiei de disciplină are la bază principiile: prezumţia de nevinovăţie,
garantarea dreptului la apărare, contradictorialitatea, proporţionalitatea, legalitatea sancţiunii,
unicitatea sancţiunii, celeritatea procedurii şi obligativitatea opiniei.
Art.112 (1) Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări,
în limitele şi raportat la obiectul acesteia. Persoana care a formulat sesizarea şi salariatul cărui
faptă a fost sesizată pot participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori
reprezentate de avocaţi, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Competenţele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii
comisiei a atribuţiilor care îi revin, cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în cadrul
comisiei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea deciziilor.
(3) Activitatea acestei comisii se întemeiază pe prerogativa disciplinară a angajatorului,
care, prin reprezentantul său legal, are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare
salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.
(4) Activitatea acestor comisii de disciplină se întemeiază pe respectarea principiului
potrivit căruia nici o măsură, cu excepţia “avertismentului scris” nu poate fi dispusă mai înainte
de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(5) Pe parcursul cercetării administrative, şedinţele comisiei de disciplină, respectiv
şedinţele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă sunt publice numai la
solicitarea sau cu acordul scris al salariatului a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.
Art.113 Procedura cercetării administrative constă în:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a salariatului a cărui faptă a fost sesizată ca
abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informaţii cu privire la soluţionarea cazului
sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară;
b) administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este cazul, a celor solicitate de
corni de disciplină;
c) dezbaterea cazului;
Art.114 Dezbaterea cazului se face de către comisie pe baza proceselor-verbale de
şedinţă, a proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea şi a salariatului a
cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a probelor administrate şi a raportului
persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă.
Art.115 La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile comisia ţine seama de
cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost
săvârşită, gradul de vinovăţie, gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare, conduita
salariatului şi existenţa unor antecedente disciplinare.
Art.116 În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării
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administrative comisia, întocmeşte un raport cu privire la sesizarea în cauză.
Art.117 În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei,
Primarul Comunei Frătăuții Noi va emite actul administrativ de sancţionare. În cazul în care
persoana care aplică o altă sancţiune decât cea propusă de comisie are obligaţia de a motiva
această decizie.

Art.118 Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile
calendaristice compartimentului cu atribuţii în domeniul resurselor umane, comisiei de disciplină
care a elaborat şi transmis raportul, salariatului

CAPITOLUL 12
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
12.1 DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ
Art.119 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.
(3) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul il foloseşte pentru îndeplinirea
sarcinilor de muncă, se află la dispoziţia angajatorului îndeplineşte atribuţiile conform
prevederilor raportului de muncă/contractului individual de muncă. Durata normală a timpului de
muncă este de 8 ore/zi şi de 40 ore/săptămână. Durata maximă legală a timpului de muncă nu
poate depăşi 48 ore/ săptămâna inclusiv orele suplimentare.
(4) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o
perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(5) În cazul tinerilor de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore/zi şi 30 de
ore/săptămână.
Art.120 (1) Săptămâna de lucru este de 5 zile (de luni până vineri), realizate în medie
prin 8 ore pe zi. Programul de lucru este de luni până joi de la 800 — 1630,vineri 800-1400.
În funcţie de necesităţile instituţiei se poate opta pentru o stabilire flexibilă a programului
de lucru, în condiţiile legii, inclusiv a unui program individualizat de lucru.
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Art.121 (1) Toţi angajaţii, au datoria să semneze zilnic condica de prezenţă, la venire şi
la plecare.
(2) Secretarul General al Comunei verifică corectitudinea înregistrărilor referitoare la
concediile de odihnă, fără plată, de formare profesională în condiţiile legii, şi medicale şi asigură
punerea în plată.
(3) Pentru angajaţii care sunt desemnaţi pe perioade determinate să realizeze activităţi în
cadrul unor alte colective de lucru, evidenţierea prezentei se face în foaia de prezenţă întocmită
de coordonatorul colectivului.
(4) În timpul programului de lucru, angajații se vor afla la locul de muncă și vor folosi
integral și eficient timpul de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate.
Art.122 Repausul săptămânal se realizează în zilele de sâmbătă şi duminică,
corespunzător reglementărilor legale în vigoare.
12.2MUNCA SUPLIMENTARA - REGLEMENTARI COMUNE
Art.123
(1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată
în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu
se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după
efectuarea acesteia.
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la
alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna
următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie,
indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut
la alin.(1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în
luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie,
indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
(3) Plata muncii în condiţiile alin. (2) şi (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor
suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. în cazul
prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul
sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
(4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit
legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai
temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin
cumul de funcţii în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice ori persoanelor angajate cu
timp parţial.
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Art.124 (1) Când necesităţile instituţiei o impun, angajaţii pot presta ore suplimentare
peste programul normal de lucru, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în
scris de şeful ierarhic şi aprobată de Primarul Comunei Frătăuții Noi, şi fără acordul angajatului
în cazuri de forţă majoră sau lucrări urgente, prevenirii sau înlăturării consecinţelor unui
accident.
(2)Personalul de conducere care dispune efectuarea de ore suplimentare în afara
programului normal de lucru, are obligaţia de a transmite in scris, referatul prin care se explică
motivul efectuării de ore suplimentare care se dispun a fi prestate peste programul normal de
lucru (inclusiv în zilele libere);
(3)Pentru personalul contractual, orele suplimentare efectuate peste programul normal
de lucru se vor compensa cu timp liber corespunzător ; dacă orele suplimentare astfel prestate nu
au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile, orele vor fi plătite
cu un spor calculat în conformitate cu prevederile legale.
(4)Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului instituţiei publice peste durata
normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare,
funcţionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorată a acestora conform legislației în
vigoare.
(5) Pentru persoanele angajate în funcții de conducere sau de execuție, cuantumul
sporului pentru ore suplimentare se va actualiza în funcție de prevederile legale în vigoare.
Art.125 Orele suplimentare nu pot depăşi 360 ore anual, iar pentru efectuarea unui
număr de peste 180 de ore este necesar acordul sindicatelor reprezentative.
12.3 CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL PLĂTIT
Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
Art.126 (1) Programarea concediilor de odihnă pe ansamblul instituţiei se face anual (cu
o defalcare echilibrată pe luni), conform prevederilor legale în vigoare.
Art.127 Durata concediului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea în muncă,
astfel:
a) până la 10 ani vechime - 21 zile lucrătoare de C.O.
b) peste 10 ani vechime - 25 zile lucrătoare C.O.
La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară
de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate,
concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul
efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze
restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de
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maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil
urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea
temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic,
angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând
cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
În cazul în care salariatul, din motive justificate, cu titlu de excepţie, nu poate efectua,
integral sau parţial, 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 perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul
de odihnă anual.
Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni,
renunţări sau limitări.
Art.128 (1) Concediile de odihnă vor fi efectuate în totalitate în cadrul anului
calendaristic. Concediile de odihnă pot fi efectuate şi fragmentat (cu condiţia ca una dintre
fracţiuni să fie de minimum 10 zile lucrătoare neîntrerupt), dacă interesele compartimentului sau
instituţiei o cer, sau la solicitarea angajatului.
Art.129 (1) Pe perioada concediului de odihnă, angajaţii vor primi o indemnizaţie al
cărei cuantum se stabileşte conform prevederilor legale.
(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.
Art.130 (1) Angajaţii pot fi rechemaţi din concediile de odihnă prin dispoziţia scrisă a
Primarului comunei Ferătăuții Noi, numai pentru nevoi urgente de serviciu, pentru care este strict
necesară prezenţa angajatului la locul de muncă (cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor
salaríale), iar concediul neefectuat va fi reprogramat pentru o dată ulterioară.
12.4 ZILELE DE SĂRBĂTOARI LEGALE

Art. 131 (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 ianuarie, 2 ianuarie – Anul Nou;
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui ortodox;
- Paștele ortodox;
- 1 mai – Ziua Muncii;
- 1iunie – Ziua Copilului;
- prima si a doua zi de Rusalii;
- 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie – Sfîntul Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României;
- 1 decembrie – Ziua Națională a României;
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- 25 şi 26 decembrie - prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) 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.
(4) 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, prevăzute la alin.
(1), precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.
12.5 CONCEDII SPECIALE PLĂTITE

(pentru evenimente familiale deosebite)
Art.132 Angajaţii au dreptul, la un număr de zile plătite, pentru anumite evenimente
familiale, pentru care trebuie să prezinte justificările legale, nominalizate mai jos:
a) căsătoria angajatului - 5 zile
b) naşterea sau căsătoria copilului - 3 zile
c) deces soţ/soţie, rudă ori afin până la gradul III inclusiv cu funcţionarul public sau cu
soţul/soţia acestuia - 3 zile.
d) controlul medical anual al funcţionalului public - 1 zi.
deces soţ/soţie/rudă până la gradul II cu angajatul cu contract individual de muncă - 3 zile.
Art.133 Angajaţii pot beneficia de :
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; de acest concediu poate beneficia, opţional, oricare
dintre părinţi;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
c) concediu paternal
(2) Bărbaţii au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la
cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.
(3) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la
un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5
zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de
puericultura.
(4) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile de mai sus se acordă
numai o singură dată. indiferent de numărul copiilor titularului.
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12.6 CONCEDII MEDICALE SAU DE MATERNITATE
Art.134 (1) Asiguraţii beneficiază de concedii şi de indemnizaţii, în baza certificatului
medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în vigoare.
(2) Salariatul, direct sau prin intermediul altei persoane, pe baza unei procuri speciale, are
obligaţia să anunţe instituţia despre acordarea concediului medical şi să depună concediu medical
până cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediu medical.
Nerespectarea certificatului atrage consecințele absentării nemotivate.
(3) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au
dreptul asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli
obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau
boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc matemal.
(4) Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor este de 6 luni realizate în
ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
(5) Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei,
bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Lista cuprinzând urgenţele medicochirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A este stabilită prin hotărâre a
Guvernului.
(6) În vederea aplicării unitare a măsurilor de protecţie a maternităţii pentru femeile
încadrate cu contract individual de muncă sau funcţionari publici, denumite în continuare
salariate, se aplică legislaţia în vigoare privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.
12.7 CONCEDII FĂRĂ PLATĂ

Art.135 (1) Angajaţii Primăriei Comunei Frătăuții Noi au dreptul la concedii fără plată, a
căror durata însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor
situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de
învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a
examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral
sau fără frecvenţă;
b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de
doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;
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c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele
situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul
medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului
nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în
cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă,
precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate,
soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul
obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.
(3)
Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele
prevăzute la alin.(1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor.
Art.136(1) Angajaţii Primăriei Comunei Frătăuții Noi au dreptul la concedii fără plată,
în limita de până la 360 de zile anual, pentru situaţiile:
a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani:
b) tratament medical efectuat în străinătate, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
(2) Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la
art. precedent, pe durate stabilite prin acordul părților.

CAPITOLUL 13
FORMAREA PROFESIONALĂ
13.1 REGLEMENTĂRI COMUNE
Art.136 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea
profesională.
(2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme :
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii
de formare profesională din ţară sau din străinătate ;
b) formare individualizată ;
c) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat ;
13.2 FORMAREA PROFESIIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
Art.137 Formarea şi perfecţionarea profesională
(1) Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi
pregătirea profesională.
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(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura participarea pentru fiecare
funcţionar public 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.
(3) Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare
exercitării unei funcţii publice de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de
Administraţie, în condiţiile legii.
(4) 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 desfăşură în afara
localităţii, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în
condiţiile legislaţiei specifice.
(5) Pe perioada în care urmează programe de formare şi de perfecţionare profesională,
funcţionarii publici beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care programele
sunt:
a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, 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 funcţionarul
public în cadrul acesteia.
(6) Funcţionarii publici 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, proporţional cu numărul zilelor de formare sau perfecţionare de care au
beneficiat, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o altă perioadă.
(7) Funcţionarii publici care au urmat forme de perfecţionare profesională, în condiţiile alin.
(6), 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.
(8) Persoanele care au urmat un program de formare şi perfecţionare, dar nu au absolvit-o 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.
(9) 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.
13.3 FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL
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Personalul contractual are dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu
abilităţile şi pregătirea profesională. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să elaboreze
planul de perfecţionare profesională a personalului contractual, anual, precum şi obligaţia să
prevadă în buget sumele necesare pentru plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare
profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi furnizori de formare şi
perfecţionare profesională, a cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legii.
Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare
exercitării unei funcţii contractuale de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de
Administraţie, în condiţiile legii.
Formarea profesională aferentă personalului contractual are ca obiect adaptarea
cerinţelor postului, obţinerea unei calificări, actualizarea cunoştinţelor, perfecţionarea pregătirii
profesionale pentru ocupaţia de bază, prevenirea riscului şomajului, promovarea în muncă şi
dezvoltarea carierei profesionale.
Art.138 (1) Pentru personalul contractual, în cazul in care participarea la cursurile de
formare profesională este iniţiată de Primăria comunei Frătăuții Noi toate cheltuielile ocazionate
de această participare sunt suportate de către aceasta. Dacă participarea la cursurile de formare
profesională presupun scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al
salariatului respectiv se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de instituţie,
prevăzuta in contractul individual de muncă şi care este egală cu salariul de bază, corespunzător
perioadei.
Art.139 (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea
salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul Sindicatului salariaţilor şi
numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
(2) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de
începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea
instituţiei de formare profesională.
(3) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi
fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme
de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite mai sus.â

CAPITOLUL 14
PROTECȚIA PERSONALULUI DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI
FRĂTĂUȚII NOI CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII
Art.140 Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt
următoarele:
a) 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;
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b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept,
integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, sunt ocrotite şi
promovate de lege;
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări
ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
d) principiul nesancționarii abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele
care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancțiuni
inechitabile și 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;
e) 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;
f) 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 ;
g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de
prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o
faptă a sa mai gravă;
h) 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.141Avertizarea 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:
a) 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;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor
autorităţilor şi instituţiilor publice;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor
alese sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările
nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare,
retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
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nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al
autorităţilor publice, instituţiilor publice ;
n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei
administrări şi cel al ocrotirii interesului public.
Art.142 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale,
poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, conducătorul instituţiei
publice 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;
b) comisiei de disciplină din cadrul Primăriei Comunei Frătăuții Noi,
c) organelor judiciare;
d) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a
incompatibilităţilor;
e) comisiilor parlamentare;
f) mass-media;
g) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
h) organizaţiilor neguvernamentale.
Art.143 Protecția funcționarilor publici, a personalului contractual și a altor categorii de
personal:
(1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de
protecţie după cum urmează:
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 Primăriei Comunei Frătăuții Noi 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 instituţiei publice, cu cel puţin 3 zile
lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.
(1) In 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 va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
(2) 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.144 (1) In 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.
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(3)
Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o
abatere disciplinara, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din
cadrul aceleiaşi instituţii publice pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte
a actelor de avertizare în interes public, protejate prin lege.

CAPITOLUL 15
SECURITATEA PATRIMONIALĂ
Art.145 Conducerii Primăriei Comunei Frătăuții Noi îi revin următoarele îndatoriri
privind securitatea patrimonială:
a) verificarea periodică a modului în care sunt păstrate, întreţinute, conservate şi
gospodărite mijloacele materiale şi băneşti, depunerea numerarului în bancă, disciplina de casă,
etc. Atunci când se constată încălcări ale normelor legale sau pagube, ia măsuri împotriva celor
vinovaţi, pentru recuperarea pagubelor;
b) asigurarea măsurilor de verificare şi înlăturare a persoanelor necinstite, corupte sau
compromise, ce pot afecta securitatea patrimoniului sau prestigiul instituţiei.
Art.146 Angajaţilor le revin următoarele îndatoriri privind securitatea patrimonială:
a) să respecte cu stricteţe sarcinile prevăzute în acest sens în fişele de post;
b) să nu înstrăineze mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le au în folosinţă sau
materialul documentar pus la dispoziţie de către instituţie;
c) să sesizeze conducerii Primăriei Comunei Frătăuții Noi nerespectarea de către alţi
angajaţi a condiţiilor de exploatare a mijloacelor tehnice sau a condiţiilor de protecţie a muncii;
d) să răspundă material sau penal în situaţia producerii de pagube din culpa lor
e) să restituie angajatorilor sumele încasate nedatorat, să suporte contravaloarea
bunurilor care nu i se cuveneau şi care nu pot fi restituite în natură, sau dacă acestuia i s-au
prestat servicii la care nu era îndreptăţit;
CAPITOLUL 16
NORME DE PROTECŢIE, IGIENĂ, SĂNĂTATE SI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Art. 147 Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă se
obligă prin măsurile pe care le dispun să asigure sănătatea şi securitatea angajaţilor în toate
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aspectele legate de muncă, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale, pentru respectarea normelor de tehnica securităţii şi igienă a muncii, la locurile de
muncă.
Art.148 Obligațiile Primăriei Comunei Frătăuții Noi sunt:
a) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea
stabilirii măsurilor de prevenire; să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională pentru toate locurile de muncă; ca urmare a acestei evaluări, măsurile adoptate de
angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului de protecţie a angajaţilor şi să fie integrate în
toate activităţile unităţii respective, la toate nivelurile ierarhice;
b) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la
riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea; salariatele menţionate să nu fie constrânse să
efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după
caz;
c) să asigure, dacă este cazul, auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu
ajutorul instituţiilor abilitate;
d) să solicite autorizarea funcţionării unităţii din punctul de vedere al protecţiei muncii, să
menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să ceară revizuirea acesteia în
cazul modificării condiţiilor iniţiale pentru care a fost emisă;
e) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător
condiţiilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncă, pentru asigurarea
securităţii şi sănătăţii angajaţilor;
f) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi
participanţi la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor
exercitate;
g) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să
particularizeze normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a
muncii, în raport cu activitatea care se desfăşoară;
h) să asigure, pentru angajaţii având o relaţie de muncă cu durată determinată sau cu
caracter interimar, acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază ceilalţi angajaţi ai unităţii;
i) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaţilor:
afişe, filme, cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice de securitate, etc.;
j) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care
aceasta va fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de
prevenire necesare în muncă, precum şi cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi evacuarea personalului in caz de pericol iminent;
k) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu
atribuţii în domeniul protecţiei muncii;
l) să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical şi a verificării
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;
să ia măsurile necesare informării compartimentului de protecţie a muncii despre angajaţii care
au relaţii de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, pentru ca aceştia să fie
incluşi în programul de activitate care are ca scop asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate
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in muncă;
Art.149 Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de muncă) de
securitate si de igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea desfăşurată, să
folosească şi să întreţină în bune condiţii mijloacele de protecţie individuală ce le-au fost
încredinţate.
Art.150 Obligațiile angajaților sunt:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile
de aplicare a acestora;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de
producţie;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive ;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă acesta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți la procesul de producție;
h) să utilizeze echipamentul individual de producție din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;
i) să coopereze cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul
securității și sănătății în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea
să se asigure că toate condițiile de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru
securitate și sănătate la locul său de muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau
cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale ;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii;
Art.151 Este interzis angajaţilor să fumeze în spaţiile publice închise. Fumatul este
permis în spaţiile special amenajate pentru fumat şi inscripţionate ca atare, stabilite prin
dispoziţia conducătorului instituţiei.
Art.152 Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la
angajare, periodic şi la schimbarea locului de muncă.
Art.153 (1) La nivelul instituţiei funcţionează un comitet de securitate şi sănătate în
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muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în
domeniul protecţiei muncii.
(3) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în
muncă sunt reglementate prin dispoziţia Primarului Comunei Frătăuții Noi.
Art.154 Persoanele aflate în instituţie, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor
profesionale în vederea angajării, persoanele care prestează activităţi în folosul comunităţii sau
activităţi în regim de voluntariat şi persoanele care nu au contract individual de munca încheiat
în forma scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor
efectuate prin orice alt mijloc de probă precum şi lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din
exterior, care desfăşoară activităţi pe baza de contract de prestări de servicii în instituţie, vor fi
instruite în ceea ce priveşte activităţile specifice instituţiei, riscurile pentru securitate şi sănătate
în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul instituţiei, în
general.
Art.155 Această instruire se consemnează în fişa de instruire colectivă, care se
întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către lucrătorul desemnat,
care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angaj atomi lucrătorilor instruiţi
sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
Art.156 Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării
legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în munca vor fi însoţiţi de către un reprezentant
desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj. Acestor persoane li se vor
prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din instituţie.
Art.157 Conducerea primăriei asigură amenajarea și dotarea corespunzătoare a fiecărui
loc de muncă cu mobilier, materiale, rechizite și aparatura necesară.
Art.158 Primăria are obligația să asigure angajaților condiții normale de muncă și igienă,
de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică. În cazul deplasărilor în
interesul serviciului, angajaţii au dreptul să folosească maşinile primăriei, cu condiţia să deţină
permis de conducere corespunzător şi să aibă fişa de aptitudini completată cu specificaţiile
respective.
Art.159 Examenul medical la angajare și controlul periodic medical de medicina muncii
în baza contractului încheiat cu unitatea prestatoare de servicii medicale, este obligatoriu pentru
toți salariații.
Art.160 Salariaţilor li se pot aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate,
dovedită pe baza unei decizie a organelor competente de expertiză medicală, schimbarea
compartimentului de muncă, conform prevederilor legale, dacă salariatul în cauză este apt
profesional să îndeplinească noile atribuţii care îi revin conform fişei postului de la noul loc de
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muncă.
Art.161 În cazul concediilor medicale, persoana în cauză, sau o persoană împutericită
legal, va anunţa şi va depune la instituţia unde lucrează, în termen de 24 de ore de la data ivirii
stării de incapacitate temporare de muncă certificatul medical eliberat de către medicul abilitat în
acest sens.
Art.162 La angajare, salariaţii vor fi informaţi atât asupra condiţiilor de muncă cât şi
asupra prevederilor prezentului regulament.
Art.163 Salariaţii vor anunţa imediat conducerea despre apariţia unor situaţii care
modifică securitatea locului de muncă sau pot afecta starea lor de sănătate.
Art.164 Salariaţii sunt obligaţi să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a
muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art.165 Salariaţii sunt obligaţi să acorde primul ajutor, în caz de accidente de muncă,
celor accidentaţi.
Art.166 Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor
atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit
legii.
Art.167 Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este
organizată în trei faze ce vor fi consemnate obligatoriu în fişa individuală de instructaj cu
indicarea materialului predat, durata şi data instruirii: instruirea introductiv generală, instruirea la
locul de muncă şi instruirea periodică.
Art.168 Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cu consecinţă gravă
sau produse pe traseul domiciliu-loc de muncă şi invers vor fi comunicate imediat conducerii
primăriei.
Art.169 Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi
de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale. Sunt
considerate echipamente tehnice: echipamentele de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în
general toate, materialele salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu.
Art.170 Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau
de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să
apeleze la serviciile acestuia.
Art.171 Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în
muncă, inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea lor la cunoştinţa salariaţilor, de către salariaţii
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cu atribuţii în acest sens, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar,
patrimonial, contravenţional sau penal după caz.
Art.172 Pentru protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la
locurile lor de muncă se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă şi ale prevederilor legale privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale.

CAPITOLUL 17
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
Conform OUG nr.57/2019 Codul administrativ – nediscriminarea reprezintă aplicarea de
către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la
procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, potrivit
condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care Romănia este parte.
Art. 173 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.
Art. 174 Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire,
restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la aliniatul
precedent, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
Art. 175 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 nicio discriminare.
Art. 176 Funcţionarilor publici de conducere le este interzis să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie,
afinitate sau alte criterii neconforme principiilor care guvernează conduita profesională a
funcţionarilor publici.
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Art. 177 Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de
muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de
securitate socială;
h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile
acordate de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.178 Obligaţiile Primăriei Comunei Frătăuții Noi:
(1) Să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul
relaţiilor de serviciu şi de muncă , inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea
discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în
regulamentul intern.
(2) Să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra
drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.
(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de serviciu sau de muncă,
referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
(4) Este considerată discriminare orice dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriu de
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sex.
Art.179 (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul
de maternitate constituie discriminare.
(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de
graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe
durata de valabilitate a contractului individual de muncă.
(4) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
b) angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(5) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap,
salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de muncă
echivalent, având condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de orice
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.
Art.180 (1) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament
nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea
profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa
sexuală.
Art.181 Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare bazate pe criteriul de sex în
domeniul muncii, atât la negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, de
ramură, cât şi la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, părţile
contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de discriminare şi,
respectiv, clauze privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele
prejudiciate prin asemenea fapte.
Art.182 Pentru realizarea în fapt a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, Primăria Comunei Frătăuții Noi va asigura reprezentarea echitabilă şi echilibrată a
femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile decizionale.
Art.183 (1) Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza
criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta
este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor
salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă.
(2) în cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului
prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei
unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza
prevederilor prezentei legi, are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă
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cerere către, instanţa judecătorească competentă în a cărei circumscripție teritorială iși are
domiciliu sau reședința, respectiv la secția/completul pentru conflicte de muncă și drepturi de
asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar
nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei.
Art.184 (1) Instanţa judecătorească competentă sesizată cu un litigiu, în vederea aplicării
prevederilor prezentei legi, poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt
situaţiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileşte.
(2)Instanţa de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să
plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex, într-un cuantum ce reflectă în
mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.
(3) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instanţă potrivit legii.
Art.185 (1) Angajatorul care reintegrează în unitate sau la locul de muncă o persoană, pe
baza unei sentinţe judecătoreşti rămase definitive, în temeiul prevederilor prezentei legi, este
obligat să plătească remuneraţia pierdută datorită modificării unilaterale a relaţiilor sau a
condiţiilor de muncă, precum şi toate sarcinile de plată către bugetul de stat şi către bugetul
asigurărilor sociale de stat, ce le revin atât angajatorului, cât şi angajatului.
(2) Dacă nu este posibilă reintegrarea în unitate sau la locul de muncă a persoanei pentru care
instanţa judecătorească a decis că i s-au modificat unilateral şi nejustificat, de către angajator,
relaţiile sau condiţiile de muncă, angajatorul va plăti angajatului o despăgubire egală cu
prejudiciul real suferit de angajat.
(3) Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii.
Art.186 (1) Sarcina probei revine persoanei împotriva căreia s-a formulat
sesizarea/reclamaţia sau, după caz, cererea de chemare în judecată, pentru fapte care permit a se
prezuma existenţa unei discriminări directe sau indirecte, care trebuie să dovedească neîncălcarea
principiului egalităţii de tratament.
(2) Agenţia, sindicatele, organizaţiile neguvemamentale care urmăresc protecţia
drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi au, la cererea persoanelor
discriminate, calitate procesuală activă în justiție și pot asista în cadrul procedurilor
administrative aceste persoane.

CAPITOLUL 18
DISPOZIŢII REFERITOARE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL, CONFORM REGULAMENTULUI (UE) 2016/679
Art.187 (1) Începând cu data de 25 mai 2018 Regulamentul (UE) 2016/679 abrogă şi
înlocuieşte Directiva 95/46 EC privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
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datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(2) În acest context este necesară ca Regulamentul Intern, să conţină şi dispoziţii
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
(3) Prin ’’date cu caracter personal” se înţelege orice informaţii privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă (persoana vizată),; o persoană fizică identificabilă este o persoană
care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator Online, sau la
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale, fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Instituţia prelucrează datele cu caracter personal ale salariaţilor în următoarele
scopuri prevăzute de dispoziţii legale şi/ sau necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale:
- respectarea clauzelor contractului de muncă/raportului de serviciu, inclusiv descărcarea de
obligațiile stabilite de lege sau prin acorduri colective;
- gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
- asigurarea egalității și diversității la licul de muncă;
- asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
- evaluarea capacității de muncă a salariaților;
- valorificarea drepturilor de asistență socială;
- exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă;
- organizarea încetării raporturilor de muncă;
(5) Regulile privind protecția datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele
menționate în documentele și operațiunile care conservă dovada consințământului salariaților
pentru prelucrare.
(6) Salariaţii care solicită acordarea facilităţilor care decurg din calitatea de salariat al
instituţiei îşi exprimă consimţământul pentru prelucrarea datelor personale în scopul acordării
facilităţilor respective, în condiţiile prevăzute cu acordul de acordare a facilităţilor.
(7) Toţi salariaţii au obligaţia de a se adresa superiorului ierarhic pentru a obţine
informaţii şi clarificări în legătură cu protecţia datelor cu caracter personal.
(8) Toţi salariaţii au obligaţia de a informa imediat şi detaliat în scris, superiorul ierarhic,
în legătură cu orice nelămurire, suspiciune sau observaţie cu privire la protecţia datelor cu
caracter personal ale salariatului şi ale clienţilor /colaboratorilor instituţiei, în legătură cu orice
divulgare a datelor cu caracter personal şi în legătură cu orice incident de natură să ducă la
divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoştinţă în virtutea atribuţiilor de serviciu
sau în orice altă împrejurare prin orice mijloace.
(9) Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va
face telefonic şi în scris.
(10) Având în vedere importanţa specială pe care instituţia o acordă protecţiei datelor cu
caracter personal, încălcarea acestei obligaţii de informare constituie o abatere disciplinară gravă
care poate atrage cea mai aspră sancţiune disciplinară încă de la prima abatere de acest fel.
(11) Salariaţii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia să nu întreprindă
nimic de natură să aducă atingere protecţiei necesare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor
şi ale clienţilor /colaboratorilor instituţiei. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau
cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la
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utilizarea acestor date este interzisă.
(12) Utilizarea datelor cu caracter personal se referă dar nu exclusiv la orice operaţiune
sau set ale operaţiuni 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, diseminare sau punere la dispoziţie în orice
alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
(13) Având în vedere importanţa specială pe care societatea o acordă protecţiei datelor
cu caracter personal, încălcarea obligaţiei de respectare a regulilor privind protecţia datelor
constituie o abatere disciplinară gravă care poate atrage cea mai aspră sancţiune disciplinară, încă
de la prima abatere de acest fel.
(14) În situaţia Dispoziţiilor de depus in instanţa, se vor respecta normele legislaţiei în
vigoare privind Regulamentul (UE) 2016/679.
CAPITOLUL 19
DISPOZIȚII FINALE
Art.188 (1) Prevederile prezentului Regulament Intern pot fi modificate ori de câte ori
necesităţile legale de organizare şi de disciplină o cer.
(2) Regulamentul Intern se completează cu reglementările legale prevăzute în legislaţia
muncii şi alte acte normative incidente în materie.
Art.189 Prezentul regulament se aplică tuturor angajaților din Primărie (potrivit OUG
nr.57/2019 Codul Administrativ), indiferent de durata contractului de muncă sau a raportului de
serviciu, precum și celor detașați.
Art.190 Pentru definirea cadrului funcțional al primăriei, prezentul regulament se
armonizează cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare ale statului și se
completează cu fișele posturilor elaborate pentru întregul personal, conform reglementărilor
legale în vigoare.
Art.191 Prezentul Regulament Intern, este întocmit în conformitate cu prevederile:






CodulAdministrativ OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Legii 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările
ulterioare;
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
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abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
Lege-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice
și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
HG 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici;
HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor
publici;
Hg 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu
modificările și completările ulterioare;

Art.191 (1) Dispoziţiile Regulamentului Intern produc efecte pentru toţi angajaţii din
instituţie de la angajarea lor în muncă. Noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul
Regulamentului Intern anterior primirii dispoziţiei de numire / semnării contractului individual
de muncă. Dovada luării la cunoştinţă de conţinutul Regulamentului Intern este fişa postului,
care va cuprinde o responsabilitate referitoare la obligaţia respectării Regulamentului Intern.
(2) Orice angajat are dreptul de a sesiza Primarul cu privire la dispoziţiile
Regulamentului Intern în măsura în care poate face dovada încălcării unui drept al său.
Art.192 Toţi angajaţii Primăriei Comunei Frătăușii Noi sunt obligaţi să cunoască şi să
respecte prevederile prezentului Regulament Intern.

PRIMAR,
Gheorghe OLARI
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
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