ANEXA
la Dispozitia nr. 127/08.04.2019

REGULAMENTUL INTERN

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI GOGOŞARI,
JUDEŢUL GIURGIU

REGULAMENTUL INTERN
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
COMUNEI GOGOŞARI
CAPITOLUL I . Dispoziţii generale.
Art. 1. Prezentul Regulament Intern cuprinde politica de disciplină şi organizare, sănătate şi securitate a
muncii, obligaţiile şi drepturile angajatorului şi ale salariaţilor din Primăria Comunei Gogoşari.

Art. 2.

Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici şi angajaţilor cu
contract individual de muncă din cadrul Primăriei Comunei Gogoşari, indiferent de durata raporturilor de
serviciu sau a contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca, având caracter
obligatoriu.

Art. 3. Prezentul regulament are ca obiective:
- creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, reglementarea
normelor de conduită profesională necesară realizării unor raporturi sociale profesionale corespunzătoare
creerii şi menţinerii la nivel înalt al prestigiului instituţiei, funcţiei publice, funcţionarilor publici şi
personalului contractual;
- informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea
funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice;
- crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte şi între
cetăţeni si autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 4. Prezentul Regulament Intern, este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2001 privind Codul muncii, republicat, Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al
funcţionarilor publici, Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual,
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, Hotărârea de
Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funţionarilor publici, Legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice şi alte acte
normative care privesc raporturile de serviciu, raporturile de muncă şi disciplina muncii.

CAPITOLUL II. Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei.
Art. 5. Conducerea Primăriei comunei Gogoşari este asigurată de Primarul comunei, Viceprimar,
aleşi în condiţiile legii şi de Secretarul comunei.

Art. 6.

Primarul comunei Gogoşari asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei României, a legilor ţării, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a actelor administraţiei publice centrale şi locale, a
hotărârilor Consiliului Local al comunei Gogoşari.

Art. 7. Conducerea instituţiei are următoarele drepturi:
a) să propună spre aprobare Consiliului Local al comunei organigrama şi statul de funcţii ale
aparatului de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local, să stabilească organizarea şi
funcţionarea Primăriei şi a serviciilor publice de interes local, programul de lucru al acestora şi
bugetul local, pe baza propunerilor serviciilor de specialitate;

b) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării
acestora, în conformitate cu prevederile legale;
c) să dea dispoziţii în scris, care au un caracter obligatoriu pentru funcţionari publici sau personalul
cu contract individual de muncă, 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.
f) să numească şi să dispună suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau,
după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru salariaţii din cadrul aparatului de
specialitate, precum şi pentru conducătorii serviciilor publice de interes local.

Art. 8. Conducerea instituţiei are următoarele obligaţii:
a) asigurarea repartizării forţei de muncă, organizarea selecţionării forţei de muncă în vederea
încadrării în muncă, în vederea promovării personalului în funcţie de capacitatea profesională şi în vederea
orientării profesionale;

b) să asigure încadrarea şi promovarea în funcţie, cu respectarea prevederilor legale;
c) să asigure stabilitatea în muncă a fiecărui salariat şi să garanteze ca exercitarea funcţiei să nu
depindă de relaţiile interpersonale sau politice;
d) să asigure respectarea şi protejarea drepturilor salariaţilor împotriva oricăror încercări de
încălcare prin manifestări de subiectivism sau abuz;
e) să ia în considerare sugestiile şi propunerile pertinente formulate de salariaţi în vederea
îmbunătăţirii activităţii;
f) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege;
g) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
h) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
i) să asigure accesul salariaţilor la servicii medicale de medicină a muncii;
j) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de
lege;
k) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat;
1) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
m) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea sarcinilor
de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
n) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a Primăriei;
o) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

Art. 9. Este interzisă orice discriminare a salariaţilor pe criterii politice, de apartenenţă sindicală,
convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice
altă asemenea natură, conform principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.

CAPITOLUL III. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici şi ale
salariaţilor cu contract individual de muncă.
Art. 10. Salariaţii din cadrul Primăriei comunei Gogoşari au în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale, concedii de maternitate şi lăuzie
pentru salariatele unităţii şi la alte concedii;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
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f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul la opinie;
n) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
o) dreptul la grevă;
p) indemnizaţie pentru cheltuieli de intreţinere şi deplasare în cazul efectuării delegaţiilor în interesul
serviciului;
r) 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;
s) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap
pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
ş) drepturi de asigurări sociale ;
t) dreptul de a beneficia de asistenţă medicală, de proteze şi de medicamente ;

ţ) salariatele care sunt gravide, au născut recent sau care alăptează, beneficiază de toate,
drepturile prevăzute în O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,
cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 11. Salariaţii din cadrul Primăriei comunei Gogoşari au următoarele obligaţii:
- să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu sarcinile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
 să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor
şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării obiectivelor ce revin Consiliului Local şi Primarului; să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu ce le revin potrivit Regulamentului intern de organizare şi funcţionare
al aparatului de specialitate al Primarului, din fişa postului şi din dispoziţiile conducerii;
- să îndeplinească în termenele stabilite de superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
- să respecte principiul legalităţii şi egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin
promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt şi eliminarea
oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice,
starea materială, sănătatea, vârstă, sexul sau alte aspecte;
- să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
- să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii din instituţie;
- să respecte secretul de serviciu;
- să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute în Legea nr.7/2004 privind Codul de
conduită al funcţionarilor publici sau cele prevăzute de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, după caz;
- să aibă un comportament bazat pe profesionalism, respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, o
atitudine constructivă şi conciliantă;
 să apere prestigiul Primăriei, imaginea acesteia precum şi interesele sale legale precum şi să se abţină de la
orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia şi ale comunei,
precum şi să păstreze secretul profesional şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor deţinute;
 să reprezinte corespunzător comuna, Primăria, Consiliul local, după caz, în relaţiile cu cetăţenii, cu agenţii
economici şi instituliile şi autorităţile publice, cu reprezentanţii firmelor, instituţiilor sau ai organizaţiilor,
etc. cu ocazia deplasărilor în interes de serviciu în ţară sau străinătate;
- să respecte libertatea opiniilor, să aibă o atitudine constructivă şi conciliantă şi să evite generarea
conflictelor datorate schimbului de păreri;
- să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice, în exercitarea sarcinilor ce le revin;
- să exercite autocontrolul lucrărilor înainte de predare, să identifice cerinţele, oportunităţile, posibilele
riscuri şi consecinţele acestora şi solulii de diminuare a riscurilor pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor
de serviciu şi realizarea criteriilor de performanţă la nivelul cerut.
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- să îndeplinească sarcinile ce le revin, conform legii şi Regulamentului intern, manifestând un înalt grad
de profesionalism şi să aducă la cunoştinţa conducerii instituţiei orice fapte sau acte de natură a crea
disfuncţionalităţi în buna funcţionare a instituţiei;
- să-şi însuşească şi să aplice dispoziţiile privind redactarea, semnarea şi circuitul corespondenţei, precum şi
expedierea acesteia;

- să respecte programul de lucru, să execute la timp şi în mod corespunzător sarcinile de serviciu
prevăzute în fişa postului, precum şi alte sarcini încredinţate de şefii ierarhici superiori, cu
respectarea strictă a dispoziţiilor legale;
- să nu folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
- să respecte regulile şi procedurile speciale de protecţie a informaţiilor clasificate după cum sunt stabilite de
către conducerea Primăriei conform legilor specifice în vigoare;
- să execute cu bună credinţă şi la timp dispoziţiile şefului ierarhic; în cazul unei dispoziţii ilegale vor
notifica semnificaţia ilegală a dispoziţiei primite şi, în acest caz, răspunderea revine celui care a dat
dispoziţia;
- să utilizeze aparatura încredinţată la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în
condiţii de deplină siguranţă, conform instrucţiunilor de lucru;
- să manifeste grijă faţă de tehnica şi bunurile aflate in dotarea sa sau a instituţiei, astfel încât să
preintâmpine pierderea, degradarea sau distrugerea acestora din vina sa;

- să stingă toate becurile şi lămpile electrice la terminarea programului de lucru;
- să respecte normele de protecţie a muncii, de folosire a aparaturii din dotare, precum şi normele de
prevenire şi stingere a incendiilor, evitând situaţiile în care s-ar pune în primejdie clădirile, instalaţiile sau
viaţa şi integritatea sau sănătatea unei persoane;
- să înştiinţeze şeful ierarhic imediat ce constată existenţa unor deficienţe sau abateri în activitatea proprie
locului de muncă, propunând măsuri concrete pentru prevenirea sau remedierea acestora;
- să păstreze şi să apere patrimoniul încredinţat având în permanenţă grijă pentru gospodărirea judicioasă a
acestuia;
- să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a fondurilor publice, în
conformitate cu prevederile legale şi să menţină ordinea, disciplina şi curăţenia la locul de muncă;
- salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, orice fel de daruri materiale sau
băneşti sau alte beneficii pentru executarea sarcinilor de serviciu;
- să se prezinte la locul de muncă într-o ţinută adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru;
- să-şi completeze cunoştinţele cu noutăţile în domeniu;
- să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie în cadrul instituţiei, fie urmând cursuri de perfecţionare
organizate în acest scop;
- să promoveze raporturi de colaborare cu colegii şi subalternii, cât şi raporturi de respect faţă de şefii
ierarhici, evitând comentariile şi aprecierile referitoare la activitatea altor compartimente;
- să aducă la cunoştinţa Secretarului comunei, modificările intervenite în situaţia personală (căsătorie, divorţ,
naştere, schimbarea domiciliului, etc.);
- să anunţe cât mai urgent şeful ierarhic despre imposibilitatea prezentării la serviciu datorită stării de
sănătate sau unor probleme personale, etc.;
- efectuarea deplasărilor în interes de serviciu se vor face numai în baza ordinului de deplasare - la
înapoierea din deplasare (internă sau externă) salariaţii vor prezenta în termen de 5 zile un raport de
activitate în care se vor menţiona principalele probleme rezolvate cât şi eventualele măsuri sau dispoziţii care
s-au transmis pe timpul acestor activităţi;
- funcţionarii publici au obligaţia de a depune declaraţia de interese şi avere.
Art. 12. Salariaţii cu funcţii de conducere au în plus, următoarele
a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru toţi salariaţii din
subordine;
b) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţelor profesionale pentru
salariaţii din subordine, atunci când propun promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori propun
acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare;
c) să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea imbunătăţirii
activităţii Primăriei, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
d) să supravegheze permanent şi să analizeze periodic activitatea din propriul compartiment pentru a
propune acţiuni corective şi preventive care să menţină sub control riscurile specifice şi să
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permită rezolvarea neconformităţilor semnalate potrivit documentelor de control managerial
aprobate de Primar.

Art. 13. Se interzice salariatilor :
a) prezentarea la serviciu în ţinută indecentă sau necorespunzătoare, ori sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) părăsirea locului de muncă sau plecarea din instituţie fără motive temeinice şi fără aprobarea şefilor
ierarhici;
c) orice preocupări de ordin personal pe durata programului de activitate;
d) folosirea în interes personal a calculatoarelor şi a aparaturii din dotare precum şi a altor mijloace materiale
aparţinând instituţiei, efectuarea de convorbiri telefonice în interes personal, cu excepţia unor situaţii
temeinic justificate;
e) scoaterea din cadrul instituţiei a oricăror bunuri materiale, mijloace fixe sau obiecte de inventar, fără
bonuri de ieşire eliberate de cei în drept;
f) fumatul în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în locuri special amenajate;
g) furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor
administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere în alte conditii decât
cele prevăzute de lege;
h) dezvăluirea pe perioada derulării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu, precum şi
ulterior pe o perioadă de doi ani, a faptelor sau datelor care, devenite publice, ar dăuna intereselor, imaginii
ori prestigiului Primăriei comunei Gogoşari;
i) utilizarea, în folos personal, a informaţiilor pe care le deţin în virtutea exercitării atribuţiilor de

serviciu sau de care au luat cunoştinţă în orice mod;
j) exprimarea în public a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei, a
Consiliului local, cu politicile şi strategiile acestora ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual adoptate sau emise, după caz;
k) exprimarea unor aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care
comuna Gogoşari, Primarul sau Consiliul local, etc. au calitatea de parte;
1) dezvăluirea de informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevăzute de lege,
dezvăluirea secretului de stat, secretului de serviciu precum şi unor fapte, informatii sau documente de care
iau cunoştintă în exercitarea sarcinilor, cu exceptia informatiilor de interes public;
m) dezvăluirea unor informatii la care au acces în exercitarea sarcinilor de serviciu, dacă aceasta este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile comunei ori ale unor
salariati, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice, după caz;
n) acordarea de asistentă şi consultantă de orice natură persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării şi sustinerii de actiuni juridice, împotriva statului, comunei, Primarului, Consiliului local, etc;
o) adoptarea unei atitudini care aduce atingere onoarei, reputatiei sau demnitătii persoanelor cu care intră în
legătură. în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor
aspecte ale vietii private, formularea unor plângeri sau sesizări calomnioase ;
p) sărbătorirea unor evenimente personale în incinta instituţiei,
r) în relaţiile cu reprezentanţii altor state, să exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute
internationale;
s) comercializarea de către salariaţi a produselor de orice fel în incinta instituţiei;
ş) să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau ori ce alt avantaj care le sunt

destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri
sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute
ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art. 14. Enumerarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi salariaţilor nu este limitativă ci se
completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

Art. 15. Angajaţii nu pot renunţa la drepturile prevăzute de legile în vigoare.
CAPITOLUL IV. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii.
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Art. 16. Conducerea Primăriei comunei Gogoşari are obligaţia să asigure personalului instituţiei
condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, să
prevină accidentele de muncă şi bolile profesionale, după cum urmează:
a) să solicite Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu autorizarea funcţionării din punct de
vedere al protecţiei muncii, să menţină condiţiile de muncă pentru care a fost autorizată şi să ceară
revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor de muncă, potrivit legii;
b) să stabilească măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de protecţia muncii;
c) să stabilească pentru salariaţi reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii;
d) să asigure şi să controleze prin lucrătorul desemnat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii
a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul
protecţiei muncii;
e) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor în procesul
de muncă;
f) să numească sau să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical, corespund
locului de muncă şi sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;
g) să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, vătămătoare sau grele, precum şi a
accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice şi să ia măsuri de eliminare a
condiţiilor respective şi îmbunătăţirea acestora.

Art. 17. Regulile generale aplicabile conducerii şi salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă şi
igienă sunt următoarele:
a) fiecare salariat şi conducerea instituţiei trebuie să vegheze, atât la securitatea şi sănătatea proprie
cât şi a celorlalţi salariaţi din primărie;
b) fumatul în incinta primăriei, în alt loc decât în cel amenajat, precum şi consumarea băuturilor
alcoolice în instituţie sunt interzise.

Art. 18. Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se face la angajare, în
cadrul instructajului general de către personalul desemnat în acest sens, iar periodic, de către şeful
compartimentului şi la schimbarea locului de muncă, de către şeful noului compartiment.

Art. 19. Salariaţii sunt obligaţi să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi de
prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 20. Salariaţii sunt obligaţi să acorde primul ajutor, în caz de accidente de muncă, celor
accidentaţi.

Art. 21. Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor atrag
răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 22. Nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite privind sănătatea şi securitatea în muncă,
inclusiv neluarea măsurilor şi neaducerea lor la cunoştinţa salariaţilor, de către salariaţii cu atribuţii
în acest sens, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar, patrimonial,
contravenţional sau penal după caz.

Art. 23. (1) Pentru protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile
lor de muncă se vor respecta prevederile OUG 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, modificată prin Legea nr.154/2015 .
(2) în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi / sau mame, lăuze
sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena, protecţia
sănătăţii şi securitatea muncii a acestora conform prevederilor legale.
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(3) Salariatele gravide şi / sau mamele, lăuzele sau care alăptează pentru a beneficia de aceste
măsuri trebuie să informeze în scris angajatorul asupra stării lor fiziologice astfel: salariata gravidă
va anunţa în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate, va depune în copie Anexa
pentru supravegherea medicală a gravidei — document medical .

CAPITOLUL V. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.
A.Funcţionarii publici.
Art. 24. Modificarea raporturilor de serviciu ale salariaţilor funcţionari publici de execuţie şi
funcţionari publici de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) transfer;
d) mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau
instituţiei publice;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.

Art. 25. (1) Delegarea se dispune în interesul autorităţii pe o perioada de cel mult 60 de zile
calendaristice într-un an.
(2) Salariatul funcţionarul public poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele
situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.
(3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic se
poate dispune numai cu acordul scris al salariatului.
(4) Pe timpul delegării salariatul îşi păstrează funcţia publică şi salariul, iar autoritatea care îl
deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de
delegare.

Art. 26. (1) Detaşarea se dispune în interesul autorităţii pentru o perioadă de cel mult 6 luni. in
cursul unui an calendaristic un salariat poate fi detaşat mai mult de 6 luni numai cu acordul său
scris.
(2) Detaşarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a salariatului corespunde atribuţiilor şi
responsabilităţilor funcţiei publice, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al
acestuia. Salariatul poate fi detaşat pe o funcţie publică inferioară, numai cu acordul său scris.
(3) Salariatul poate refuza detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea;
d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigura condiţii corespunzătoare de cazare;
e) este singurul întreţinător de familie;
f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.
(4) Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică şi salariul. Dacă salariul
corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe
timpul detaşării în altă localitate autoritatea beneficiară este obligată să-i suporte costul integral al
transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.

Art. 27. (1) Transferul poate avea loc după cum urmează:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea salariatului.
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(2) Transferul se poate face într-o funcţie publică pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice
prevăzute în fişa postului.
(3) Transferul în interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al salariatului transferat.
În cazul transferului în interesul serviciului în altă localitate, salariatul transferat are dreptul la o
indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se
transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile. Plata
acestor drepturi se suportă de către autoritatea la care se face transferul, în termen de cel mult 15
zile de la data aprobării transferului.
(4) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasa şi
grad profesional cu funcţia publică deţinută de salariat sau într-o funcţie publică de nivel inferior.
(5) in cazul funcţionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe funcţii publice de
conducere ale căror atribuţii sunt similare cu atribuţiile funcţiei publice de pe care se efectuează
transferul.
(6) Autoritatea asigură publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la
cerere. in situaţia în care doi sau mai mulţi funcţionari publici solicită ocuparea unei funcţii publice
vacante prin transfer la cerere, selecţia se face pe bază de interviu.

Art. 28. (1) Mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii poate fi definitivă sau temporară.
(2) Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment poate avea loc în următoarele situaţii:
a) când se dispune de către conducătorul autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea salariatul, pe o
funcţie publică vacantă de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei publice deţinute, cu respectarea pregătirii profesionale a funcţionarului
public şi a salariului acestuia. in acest caz este necesar acordul scris al funcţionarului public;
b) la solicitarea justificată a salariatului, cu aprobarea conducatorului autorităţii, pe o funcţie
publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional, cu respectarea pregătirii profesionale a
funcţionarului public;
c) în alte situaţii prevăzute de dispoziţiile legale.
(3) Mutarea temporară în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autorităţii, de
către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pe o perioadă de 6 luni într-un an, cu
respectarea pregătirii profesionale şi a salariului pe care îl are funcţionarul public.
(4) Mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment poate fi solicitată de salariat în
cazul în care starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, nu îi mai permite desfăşurarea
activităţii în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o funcţie publica corespunzătoare, dacă
salariatul în cauza este apt profesional sa îndeplinească noile atribuţii care îi revin.

Art. 29. (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere se realizează prin
promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea acestei funcţii publice şi care nu are în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare
neradiate în condiţiile prezentei legi.
(2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către conducătorul
unităţii în funcţia publică, pe o perioada de 6 luni într-un an calendaristic, cu obligaţia inştiinfării
înainte cu cel puţin 10 zile a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publica locală. În situaţia în care
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind
exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, dispune neefectuarea măsurii
sau, după caz, încetarea acesteia.
(3) in mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea a organizat concurs de recrutare
sau promovare şi funcţia publica nu a fost ocupată, în condiţiile legii.
(4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către
conducătorul unităţii cu respectarea prevederilor Statutului funcţionarilor publici.
(5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai
mare, salariatul are dreptul la acest salariu.
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Art. 30. (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când salariatul funcţionar public se
află in una dintre următoarele
a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepţiile
prevăzute la art. 34 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de către autoritate să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale
României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;
d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii;
e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
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)se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în
condiţiile legii;
i) carantină, în condiţiile legii;
j) concediu de maternitate, în condiţiile legii;
k)este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
i) forţa majoră;
m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de natura celor
prevăzute ia art. 54 Iit. h) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
n) pe perioada cercetării administrative, în situaţia in care funcţionarul public care a săvârşit o
abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de
disciplină;
o) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa salariatului în următoarele
a) concediu pentru creşterea copilului în vârsta 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 bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu
handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) desfaşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte situaţii
decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici;
d) pentru participare la campania electorală;
e) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii.
(3) Raportul de serviciu se poate suspendă la cererea motivată a salariatului, pentru un interes
personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1) Legea 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, pe o perioada cuprinsă între o lună şi 3 ani.
(4) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepţia participării la grevă, când cererea de
suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei.

Art. 31. Încetarea raporturilor de serviciu ale salariaţilor funcţionari publici se face prin act
administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică 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,
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(1) Raportul de serviciu încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;
b) dacă salariatul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 54 lit. a), d), f) din
Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limita de vârstă,
pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori invaliditate a salariatului, potrivit legii;
d) 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 şi irevocabilă;
e) când salariatul a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă
prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau prin care sa
dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive şi irevocabile a
hotărârii de condamnare;
f) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsura de siguranţă ori ca pedeapsa
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus
interdicţia;
g) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioada determinată funcţia publică.
(2) Conducătorul autorităţii va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se
comunică salariatului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:
a) autoritatea şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar salariatul nu este de
acord să o urmeze;
b) autoritatea îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului
ocupat de salariat;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către salariat a unui
funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii
definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea
performanţelor profesionale individuale;
e) salariatul nu mai îndeplineşte condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice;
f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a salariatului, constatată prin decizie a organelor competente
de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare
funcţiei publice deţinute. in cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea acordă salariatului un
preaviz de 30 de zile calendaristice. in perioada de preaviz, conducătorul unităţii poate acorda celui
în cauză reducerea programului de lucru, pâna la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale
cuvenite. in cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul
autorităţii există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune la
dispoziţie funcţionarilor publici. in cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există
funcţii publice vacante
corespunzătoare în cadrul autorităţii aceasta va solicita sprijinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.
(3) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante la nivel
inferior.
(4) in caz de reorganizare a autorităţii funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau,
după caz, în noile compartimente 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 fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente
funcţiei publice;
d) este schimbată structura compartimentului.
(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public;
b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică;
c) pregătirea profesională;

(6) În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către autoritate.
(7) 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.
(8) in cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea nu poate înfiinţa posturi
similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.
(9) Destituirea din funcţia publică se dispune prin act administrativ al conducătorului autorităţii, ca
sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile salariatului în următoarele cazuri:
a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a 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 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de
incompatibilitate.
(10) Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie,
notificată în scris conducătorului autorităţii. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30
de zile calendaristice de la înregistrare.
(11) La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului, salariatul are îndatorirea să predea
lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.
(12) 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.
(14) in cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le
consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrative
anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu.

B. Personalul contractual.
Art. 32. (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
(2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă
numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.
(3) 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.
(4) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea
salariatului, personal contractual într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual
de muncă.
(5) Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi
prevăzute în contractul individual de muncă.

Art. 33. (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către
salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afară locului său de
muncă.
(2) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu
acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
(3) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o
indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă
aplicabil.
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Art. 34. (1) Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă,
din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul
acestuia. in mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu
consimţământul scris al salariatului.
(6) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.
(7) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de
drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este
detaşat.
(8) Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la
care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate faţă de salariatul detaşat.
(9) Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate
obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.
(10) in cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu îşi
îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor alin. (6) şi (7), salariatul detaşat are dreptul de a reveni
la locul său de muncă de la angajatorul care 1-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre
cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a neindeplinite.
(11) Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi
în cazul unor situaţii de forţa majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a
salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

Art. 35. (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul
părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către
salariat şi a plăţii drepturilor de natura salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi ale părţilor decât cele prevăzute
la alin. (2), dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte
individuale de muncă sau regulamente interne nu se prevede altfel.
(4) in cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa
de salariat.
(5) Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) cara nt ină;
d) efectuarea serviciului militar obligatoriu;
e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată
durata mandatului;
f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
g) forţa majoră;
h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(6) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele
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
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;
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(7) Contractul individual de munca poate fi suspendat în situaţia absentelor nemotivate ale
salariatului.
(8) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele
situaţii:
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;
b) ca sancţiune disciplinară;
c) 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;
d) în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru
motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
e) pe durata detaşării.
(9) Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor
fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Art. 36. Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitative prevăzute
de lege.
(1) incetarea de drept a contractului individual de muncă
a) la data decesului salariatului personal contractual;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a salariatului;
c) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limita de vârstă, pensionare anticipată,
pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
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 personae
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
atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsura de siguranta ori
pedeapsa complementara, 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 durata determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 16 ani.
k) prin efectul legii.

Art. 37. (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa
angaj atorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive
care nu ţin de persoana salariatului.
(3) Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţa naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţa ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.
(4) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:
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a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
b) pe durata concediului pentru carantină;
c) pe durata în care femeia salariată este gravidă;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului
cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului 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;
g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;
h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care
concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară grava sau pentru abateri disciplinare repetate,
săvârşite de către acel salariat;
i) pe durata efectuării concediului de odihnă.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a
reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.
(6) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în
următoarele situaţii:
a) în cazul in care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de
disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de
muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în
condiţiile Codului de procedura penală;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicală, se constată
inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească
atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
e) în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiu de cotizare şi nu a
solicitat pensionarea în condiţiile legii.
(7) in cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d) din
Codul Muncii, precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în
temeiul art. 56 lit. 0 din Codul Muncii, angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte
locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu
capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.
(8) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (7), acesta are
obligaţia de a solicita sprijinul Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă în vederea
redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de
muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
(9) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului,
conform prevederilor alin. (8), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc
de muncă oferit.
(10) în cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimfământul în termenul prevăzut la alin.(9),
precum şi după notificarea cazului către Agenţia Teritorială de Ocupare a Forţei de Muncă conform
alin. (8), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(11) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului
individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau
mai multe motive fără legatură cu persoana acestuia.
(12) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.
(13) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau
colectivă, procedura concedierii fiind cea prevăzută de Codul Muncii.

Art. 38. (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţa a salariatului care, printr-o
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după
împlinirea unui termen de preaviz.
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(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia
prin orice mijloace de probă.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz,
cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile
calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru
salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele.
(6) in situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă încetează Ia data expirării termenului de preaviz sau la data
renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate
prin contractul individual de muncă.

CAPITOLUL VI. Formarea profesională şi evaluarea performanţelor
profesionale individuale.
Art. 39. Funcţionarii publici au dreptul şi obligatia de a-şi îmbunătăti în mod continuu abilităţile
şi pregătirea profesională.

Art. 40. Formarea profesională a funcţionarilor publici/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 tară sau din străinătate;
b) stagii de adaptare profesională la cerintele postului şi ale locului de muncă;
c) stagii de practică şi specializare în tară şi în străinătate;
d) ucenicie organizată la locul de muncă;
e) formare individualizată;
f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Art. 41. (1) Angajatorul asigură participarea la programe de formare profesională pentru toti stabilind
necesarul de formare profesională prin Planul anual de formare profesională, întocmit conform prevederilor
legale .
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată in conditiile alin. (1), se
suportă de către angajator.
(3) În cazul în care salariatul este cel care are iniţiativa participării la o formă de pregătire

profesională cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, Impreună cu
sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, şi va decide cu privire la cererea formulată de
salariat, în termen de 15 zile de la primirea solicitării. Totodată angajatorul va decide cu privire Ia
condiţiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregătire profesionala, inclusiv
daca va suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.

Art. 42. În perioada în care funcţionarii publici, din cadrul Primăriei Gogoşari, urmează forme de
perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, dacă formele de
perfecţionare profesională sunt organizate la iniţiativa ori în interesul Primăriei sau dacă sunt
urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului

Art. 43. Nu constituie forme de perfecţionare profesională şi nu pot fi finanţate din bugetul local
studiile universitare sau de doctorat.

Art. 44. (1) Evaluarea perfomanţelor profesionale individuale aIe funcţionarilor publici din cadrul
Primăriei comunei Gogoşari se face anual.
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(2) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale funcţionarului public i se acordă unul
dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.
(3) Calificativele obţinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:
a) avansarea în treptele de salarizare;
b)promovarea într-o funcţie publică superioară;
c) eliberarea din funcţia publică
.

Art. 45. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se face de
către persoana care are calitatea de evaluator în sensul H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Art. 46. Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Art. 47. Evaluarea activităţii funcţionarilor publici debutanţi se face potrivit dispoziţiilor speciale
prevăzute de H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici.

Art. 48. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face în
funcţie de criteriile prevăzute de H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Art. 49.

Evaluarea performanţelor profesionale individuale, ale personalului contractual din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Gogoşari se face potrivit cu Regulamentul privind evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale ale personalului contractual .
Art. 50. (1) Potrivit Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comuneia Gogoşari, evaluarea
performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin
compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada
respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.
(2) Regulamentul stabileşte cadrul general pentru realizarea următoarelor obiective:
a) asigurarea concordanţei dintre cerinţele şi standardele postului, descrise în fişa postului şi calităţile
angajatului: profesionale, aptitudinale şi atitudinale;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale.
(3) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede evaluarea performanţelor profesionale
ale angajaţilor în raport cu cerinţele posturilor.

Art. 51. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se face în funcţie
de criteriile prevăzute în anexa Nr. 1.

CAPITOLUL VII. Timpul de lucru, timpul de odihnă, prezenţa şi accesul în
instituţie
A. Timpul de lucru.
Art. 52. (1) Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care funcţionarul public/salariatul
prestează munca, se afiă la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale,
conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil
şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
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(2) Durata normală a timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână şi este valabilă pentru tot
personalul angajat al instituţiei, indiferent de funcţia ocupată. Programul zilei de muncă este
următorul :
LUNI — JOI: ora 8,00 - ora 16,30
VINERI : 08,00 – 14,00
SAMBATA ŞI DUMINICA - se asigură program pentru urgenţele de stare civilă
( înregistrarea deceselor sau oficierea căsătoriilor, în funcţie de solicitări)
(3) Pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru asigurarea accesului cetăţenilor fiecare
compartiment are stabilit un program de lucru cu publicul.
(4) Repaosul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta şi duminica. Fac excepţie de la această
regulă.

B. Timpul de odihnă.
Art. 53. (1) Pentru munca realizată angajaţii au dreptul la un concediu de odihnă de 21 zile
respectiv 25 zile, în funcţie de vechimea în muncă, conform reglementărilor legale şi se acordă
proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
(2) Dreptul la concediul de odihnă, este garantat salariaţilor, acesta nu poate forma obiectul unei
cesiuni, renunţări sau limitări.

Art. 54.(1) În afara concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii
au dreptul la următoarele zile libere plătite:
5 zile lucrătoare pentru căsătoria salariatului;
5 zile lucrătoare pentru naşterea unui copil;
3 zile în situaţia căsătoriei unui copil al salariatului;
3 zile lucrătoare pentru decesul soţului sau al unei rude până la gradul II;
1 zi lucrătoare pentru decesul unei rude de gradul III — IV a salariatului;
1 zi lucrătoare pentru controlul medical anual potrivit legii securitătii şi sănătăţii în muncă.
(2) Sunt zile nelucrătoare zilele de sărbători legale şi religioase, stabilite prin lege.
Art. 55. În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul, la concedii fără plată, în limita de 90
de zile calendaristice pe an pentru rezolvarea unor situaţii personale.
Art. 56. Programarea concediului de odihnă se face la sfârşitul anului calendaristic, eşalonat
pentru tot cursul anului următor, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii instituţiei, dar şi
de interesele salariatului. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care
programarea concediilor se face fracţionat, salariatul este obligat să efectueze într-un an
calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Prin excepţie, efectuarea
concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în situaţia când salariatul, din motive
care nu ţin de persoana lui, nu a putut să-1 efectueze în anul calendaristic pentru care a fost
programat şi există rezoluţie scrisă din partea superiorului în acest sens.

C. Accesul şi prezenţa salariaţilor în instituţie
Art. 57. (1) Accesul în instituţie se face de către salariaţi pe bază de semnătură în condica de
prezenţă aflată în acest scop la intrarea în sediul Primăriei comunei Gogoşari.
(2) Urmărirea prezenţei salariaţilor, evidenţa şi pontajul general al salariaţilor la sfârşitul fiecărei
luni se face de către persoana desemnată în acest sens de conducatorul unităţii, pe baza condicilor
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de prezenţă, a documentelor oficiale (pontajele prezentate de către compartimentele din structura
instituţiei) şi cererilor salariaţilor cu privire la efectuarea concediului de odihnă.
(3) Şefii ierarhici pot aproba învoiri pentru interese personale cu evidenţierea şi recuperarea
acestora prin grija compartimentul de resurse umane.

Art. 58. (1) Efectuarea de muncă suplimentară peste programul normal de lucru sau în zilele libere
se face conform Codului Muncii, numai pe baza unui referat de necesitate aprobat de către primar.
Fără referatul de aprobare pentru efectuarea orelor suplimentare se interzice rămânerea în instituţie
peste programul de lucru, ori intrarea în instituţie în afara orelor de program, fara acordul şefilor
ierarhici.
(2) Plata sau compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste durata normală a
timpului de lucru de personalul încadrat în funcţie de execuţie şi de conducere se realizează potrivit
prevederilor legale.

Art. 59. Ieşirea din instituţie a salariaţilor în interes de serviciu sau interes personal, se face pe
baza aprobării şefilor ierarhici.

CAPITOLUL VIII. Salarizarea.
Art. 60. Pentru munca prestată, angajaţii au dreptul la un salariu care cuprinde salariul de bază,
indemnizaţiile, sporurile, potrivit legii unitare de salarizare a personalului bugetar.

Art. 61. Ziua de plată a drepturilor salariale este data de 12 ale fiecărei luni.
CAPITOLUL IX. Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funţionarilor publici şi a
personalului contractual.
Art. 62. Încălcarea de către funcţionarii publici sau personalul contractual, cu vinovăţie, a
îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după
caz.

Art. 63. (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de muncă inclusiv a normelor de conduită
constituie abatere disciplinară, sancţionată ca atare, indiferent de funcţia deţinută.
(2) Sancţiunile disciplinare se aplică după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere,
ascultarea salariatului şi verificarea susţinerilor făcute de acesta. Cercetarea disciplinară prealabilă
se realizează de către comisia de disciplină constituită la nivelul Primăriei comunei Gogoşari.
Aplicarea sancţiunilor este de competenţa primarului. Propunerea de sancţionare a şefului ierarhic
superior va fi însoţită de nota explicativă a celui în cauză.
(3) Sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 — 20 % pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau după caz de promovare în funcţia
publică, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea
corespunzătoare a salariului;
e) destituirea din funcţia publică.
(4) Sancţiunile disciplinare aplicabile personalului contractual:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare;
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c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 - 10%;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 64. Constituie abateri disciplinare, spre exemplu, următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor (erori sau omisiuni repetate în activitatea curentă, nerespectarea
în mod repetat a procedurilor de lucru stabilite prin comunicări, decizii şi hotărâri ale şefilor ierarhic
superiori, inducerea în eroare a şefilor ierarhic superiori prin prezentarea unei fapte nereale ca fiind
adevărată sau a unei fapte adevărate ca fiind falsă, etc.);
c) absenţe nemotivate de la serviciu; lipsa de la serviciu pe o perioadă de 3 zile consecutive fără motive
justificate duce la îndepărtarea din serviciu a celui în cauză, pe motive disciplinare.
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru: întârzierea de la program, absenţe nemotivate,
părăsirea locului de muncă fără aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activităţi în interes
personal;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter, furnizarea de
informaţii de orice natură persoanelor fizice sau juridice, altor instituţii sau autorităţi ori mijloacelor de
informare în masă, în absenţa sau cu depăşirea limitelor mandatului de reprezentare sau atribuţiilor de
serviciu prevăzute în fişa postului;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea: atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, ţinută şi comportament
indecent sau opulent, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice,
precum şi consumul de băuturi alcoolice în timpul orelor de program, violenţa fizică şi de limbaj manifestată
în relaţiile cu ceilalţi angajaţi ai instituţiei sau cu petenţii, încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi
sau a altor persoane din afara instituliei actele de discriminare şi cele de hărţuire sexuală, aşa cum sunt ele
definite în actele normative în vigoare, etc.);
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu conform fişei postului, inclusiv refuzul salariaţilor de a se
prezenta la examinările medicale periodice, insubordonarea;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii
stabilite prin lege;
k) stabilirea de către personalul de execuţie a unor directe cu petenţii în vederea soluţionării
,

cererilor acestora.

Art. 65. (1) Răspunderea civilă a funcţionarului public sau a salariatului se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului Primăriei comunei Gogoşari;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul

unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) În cazul funcţionarilor publici, repararea pagubelor aduse autorităţii publice se dispune prin emiterea de

către conducătorul autorităţii publice a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea
pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, sau pe baza hotărârii judecătoreşti definitive
şi irevocabile.
(3) impotriva dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios
administrativ. Dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori respingerii acţiunii la
instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu.
(4) Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite dispoziţia de imputare se

prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Art. 66. (1) Răspunderea contravenţională_a salariaţilor 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 salariatul se
poate adresa cu plângere la Judecătoria Giurgiu.
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Art. 67. (1) Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu
atribuţhle funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.
(2) De la momentul începerii urmăririi penale, salariatului în regim contractual i se poate suspenda
contractual individual de muncă din iniţiativa angajatorului, iar în situaţia salariatului funcţionar public, dacă
acesta poate influenţa cercetarea, Primarul are obligaţia să dispună mutarea temporară a acestuia în cadrul
altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a Primăriei comunei Gogoşari.
(3) În cazul în care un salariat funcţionar public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de
natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 Statutul funcţionarilor publici actualizat,
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune suspendarea funcţionarului
public din funcţia publică pe care o deţine.
(4) Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din

funcţie încetează, iar salariatul îşi va relua activitatea în funcţia deţinută anterior şi îi vor fi achitate
drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

CAPITOLUL X. Dispoziţii finale.
Art. 68. (1) Salariaţii Primăriei comunei Gogoşari, în calitatea pe care o au şi în conformitate cu
sarcinile, atribuţiile şi răspunderile pe care le presupune calitatea de angajat, răspund de respectarea
prevederilor prezentului Regulament Intern, în domeniul de desfăşurare .
(2) Pe lângă prevederile prezentului Regulament Intern, salariaţii acelor
compartimente care au elaborate regulamente specifice domeniului propriu de activitate, în
conformitate cu prevederile legale specifice, vor respecta şi reglementările cuprinse în acele
regulamente.

Art. 69. (1) - Regulamentul Intern se aduce la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce
efecte faţă de salariaţi din momentul încunoştiinţării acestora.
(2) Informarea salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern se face la nivelul fiecărui
compartiment, prin grija şefului direct. Toţi salariaţii vor semna pentru luarea la cunoştinţă a prevederilor
Regulamentului Intern.
(3) Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului Intern este supusă procedurii de

informare.
(4) Pentru cei încadraţi în muncă după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Intern,
aducerea la cunoştinţă se face de către Secretarul comunei.
(5) Prevederile prezentului Regulament Intern se întregesc cu alte dispoziţii cuprinse în legislaţia
muncii, respectiv cu prevederile sarcinilor de serviciu, fişa postului, etc.

Art. 70. Prezentul Regulament Intern va fi afişat la sediul Primăriei comunei Gogoşari şi pe site-ul
institutiei.

PRIMAR,

d. SECRETAR,

Daia Dănuţ

Cuşneviciu Silvia

ANEXA Nr.1

CRITERII GENERALE DE EVALUARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

I. Criterii generale de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului
contractual care ocupă funcţii de execuţie
Nr.

Criteriul de evaluare
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.

Capacitate de
implementare

2.

3.

Capacitatea de a

Definirea criteriului pentru
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desfăşurarea in mod
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scopul realizării obiectivelor
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scopul
realizării de
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a dep

Capacitatea de a dep

rezolva eficient

ăşi

ăşi

ăşi obstacolele sau

problemele

obstacolele sau dificultătile

obstacolele sau dificultătile

dificultătile intervenite in activitatea

Capacitatea de

intervenite in activitatea curentă,

intervenite în activitatea curentă,

curentă, prin identificarea sotutiilor

prin identificarea solutiilor adecvate

prin identificarea solutiilor

adecvate de rezolvare

de rezolvare şi asumarea riscurilor

adecvate de rezolvare şi

identificate
Capacitatea
de a desf

asumarea
riscurilor
Capacitatea
de identificate
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Capacitatea de a accepta erorile sau,

asumare a

ăşura in mod

ăşura in

dup

responsabilitătilor

curent, la solicitarea superiorilor
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şi de a răspunde pentru acestea;
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care depăşesc cadrul de
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fişei postului;
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răspunde pentru acestea;
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propriei activităti şi de a
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Capacitatea de

răspunde pentru acestea;
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autoperfectionare şi de
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ătătire a
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problemetor
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a timpului de lucru

riscuri şi consecinţele acestora;
capacitatea de a anticipa soluţii şi

şi consecinţele

de a-şi organiza timpul propriu sau,

acestora; capacitatea de a
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Capacitate de
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ţional şi

ţional
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