Anexa nr.1
la Dispoziția primarului comunei Cucerdea nr.67 /2012

REGULAMENTUL INTERN
AL PRIMĂRIEI COMUNEI CUCERDEA

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament intern se aplică tuturor salariaților, funcționarilor publici cât
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cucerdea,
indiferent de durata, raportului de serviciu, contractului de muncă, precum și celor care sunt
detașați sau delegați.
Art.2.(1) Relațiile de muncă impun, în toate sferele de activitate respectarea cu strictețe a
ordinii și a disciplinei și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu.
(2) Respectarea cu strictețe a ordinii și a disciplinei la locul de muncă constituie o
obligație a fiecărui salariat.
(3) Persoanele care sunt delegate sau detaşate din partea altor unităţi, sunt obligate să
respecte, pe lângă regulile de disciplină a muncii din unitatea care le-a delegat, şi regulile
prevăzute în prezentul regulament.
Art. 3. Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplină şi protecţie a
muncii din prezentul regulament se aplică, în mod corespunzător, colaboratorilor externi precum
şi oricăror alte persoane, pe timpul cât conlucrează cu instituţia.
Capitolul II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CE REVIN CONDUCERII
INSTITUȚIEI LA MENȚINEREA UNUI CLIMAT DE
ORDINE ȘI DISCIPLINĂ
Art.4. Conducerea instituţiei este asigurată de Primarul comunei Cucerdea și viceprimar,
aleși în condiţiile legii, precum și de secretarul comunei.
Art.5. Primarul comunei Cucerdea, în calitatea sa de şef al administraţiei publice locale
şi al aparatului de specialitate asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României,
ale hotărârilor Guvernului, ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului local al
comunei Cucerdea.
Art.6. Conducerea Primariei are în principal, urmatoarele drepturi:
1. să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei şi programul de lucru al acestuia;
2. să stabilească Regulamentul intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, fişa
posturilor şi sarcinile de serviciu;
3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii şi prezentului regulament;
1

6. să acorde calificativele în fişele de apreciere anuale, în conformitate cu prevederile legale;
7. să aprobe participarea salariaţilor la programele de perfecţionare profesională, care se
realizează în baza unui Regulament de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Cucerdea .
Art.7. - (1) Conducerea instituţiei are datoria să ia toate măsurile necesare pentru:
asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a muncii, asigurarea unui control
eficient al îndeplinirii sarcinilor în toate compartimentele, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de
muncă, organizarea şi asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a persoanelor încadrate în
muncă, conform prevederilor legale.
(2) Conducerea instituţiei este obligată:
- să examineze cu atenţie şi să ia în considerare sugestiile şi propunerile salariaţilor în vederea
îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele şi să-i informeze asupra modului de rezolvare a
lor;
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din legile în vigoare, inclusiv din contractul
/raportul colectiv de muncă încheiat la nivel de instituţie; drepturile salariale legale nu vor putea
face obiectul vreunei tranzacţii sau limitări;
- să plătească înaintea oricăror alte obligaţii salariile, contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina
lor, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile
legii;
- să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat al instituţiei;
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor;
- să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajați, femei şi bărbați, în cadrul relațiilor de
orice fel;
- să asigure informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii sexuale la locul de
muncă;
- să se consulte cu sindicatul/salariații în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial
drepturile şi interesele acestora;
(3) Conducerea instituţiei va asigura:
- crearea condiţiilor necesare ridicării calităţii şi eficienţei întregii activităţi, care să corespundă
schimbărilor determinate de progresul tehnico-ştiinţific, de noile cerinţe manageriale;
- stabilitatea în muncă a fiecărui salariat, încadrarea şi promovarea în muncă a personalului în
raport de pregătirea profesională, cu respectarea criteriilor valorice de competenţă şi probitate
civică şi profesională, stabilirea competenţelor şi atribuţiile acestuia, exercitarea controlului
permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.
(4) Conducerea instituţiei va lua măsuri pentru:
- folosirea raţională a forţei de muncă, în vederea realizării sarcinilor ce îi revin;
- punerea la dispoziţie a spaţiului corespunzător bunei desfăşurări a activităţii şi asigurarea
curăţeniei şi ordinii la toate locurile de muncă;
- efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului PSI la locul de muncă, potrivit
legislaţiei în vigoare;
Art.8. - (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor și principiilor răspunderii
civile contractuale, să il despăgubească pe salariat in situația în care acesta a suferit un prejudiciu
material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligațiilor de serviciu sau in
legatură cu serviciul.
(2) In cazul în care angajatorul refuză să il despăgubească pe salariat, acesta se poate
adresa instanțelor judecătorești competente.
(3) Angajatorul care a plătit despăgubirea iși va recupera suma aferentă de la salariatul
vinovat de producerea pagubei, in condițiile prevăzute de Codul Muncii.
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Capitolul. III. OBLIGAȚIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE
DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU ȘI A SERVICIILOR AUXILIARE
Art.9. Conducerea instituției și a compartimentelor, constituite în structura functională a
aparatului propriu precum și conducerea serviciilor auxiliare are obligația de a organiza și coordona activitatea salariaților din subordine, de a întări ordinea și disciplina. În acest sens șefii de
servicii și șefii de compartimente au următoarele sarcini:
1.Stabilirea atribuțiilor și răspunderilor pentru fiecare din salariații serviciului sau compartimentului, în raport cu pregătirea profesională, experiența dobândită și rezultatele obținute în
activitatea profesională.
2.Sprijinirea propunerilor și inițiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității autorității publice, precum și a calității serviciilor publice oferite
cetățenilor.
3.Intocmirea și actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici si ale personalului contractual și păstrarea acestora în condiții de siguranță.
4.Crearea cadrului necesar pentru cunoașterea de către toți salariații a legislatiei în
vigoare, cu deosebire a celei care vizează direct activitățile specifice instituției.
5.Asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea și păstrarea documentelor clasificate.
6.Urmărirea respectării circuitului normal al informațiilor și perfecționării sistemului informațional al instituției.
7.Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de
muncă, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii (la locurile de munca unde acestea se impun) și a normelor igienico-sanitare.
8.Exercitarea îndrumării, coordonării și controlului permanent al activității personalului
din cadrul serviciilor sau compartimentelor , în scopul realizării integrale și la termenele stabilite
a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare si funcționare, a legislației în
vigoare, a hotarârilor Consiliul local și a dispozițiilor emise de primar, precum și din programele
de activitate elaborate.
9. Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a salariaților care aduc un
aport deosebit la bunul mers al activității ce o desfașoară.
10.Sancționarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care încalcă cu vinovăție
obligațiile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare în instituție.
11.În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcția publică pentru funcționarii
publici și personalul contractual din subordine.
12. Să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri,
numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
formă de favoritism ori discriminare.
Capitolul IV. INTERDICȚII APLICABILE
PERSONALULUI DE CONDUCERE
Art.10. Se interzice funcționarilor publici și personalului contractual de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcție pe criterii discriminatorii, de
rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici sau a perso nalului contractual:
a) supremația Constitutiei și a legii;
b) prioritatea interesului public ;
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c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice;
d) profesionalismul ;
e) imparțialitatea și independența;
f) integritatea morală;
g) libertatea gândirii și a exprimării;
h) cinstea și corectitudinea;
i) deschiderea și transparența.
Art.11. Pentru ducerea la îndeplinire a acestor obligații, sefii de servicii și compartimente vor fi sprijiniți de conducerea Primariei Comunei Cucerdea, respectiv de primar, viceprimar si
secretar.
Art.12. Raportul de serviciu sau contractul individual de muncă se incheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea,
prin concurs sau examen cu condiția respectării legislației în vigoare, numai pe posturile vacante
existente în statul de funcții. Perioada de probă nu va depăși 90 de zile lucrătoare pentru funcțiile
de execuție și 120 de zile lucrătoare pentru funcțiile de conducere.

Capitolul V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CE REVIN FUNCȚIO- NARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL PREVĂZUTE DE NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art. 13. (1) Salariaţii au în principal următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
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 de a constitui sau de a adera la un sindicat.
(2) Enumerarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi a salariaţilor nu sunt limitative,
ele completându-se de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare, respectiv în contractele colective de muncă.
Art. 14. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului sunt
următoarele:
- Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia salariaţii au îndatorirea de a
respecta Constituţia şi legile ţării;
- Prioritatea interesului public, conform căruia salariaţii au îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal în exercitarea funcţiei;
- Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au indatorirea de a aplica acelaşi regim
juridic in situaţii identice sau similare;
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- Profesionalism, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile
de serviciu cu responsabilitate, profesionalism, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
- Imparţialitate şi independenţă, principiu conform căruia salariaţii au obligaţia de a avea
o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă
natură în exercitarea funcţiei;
- Integritate morală, principiu conform căruia le este interzis să solicite , sau să accepte
direct ori indirect, pentru ei sau alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei
pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
- Libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii pot să-şi exprime
şi să- şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
- Cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia salariaţii în exercitarea atribuţiilor
de serviciu trebuie să fie de bunăcredinţă;
- Deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Art. 15. Salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cucerdea
au datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de
serviciu ce îi revin potrivit legii, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, din
Regulamentul intern, fişa postului şi dispoziţiile conducerii.
Art. 16. (1) Salariaţii au obligaţia de a asigura un servicu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul
realizării competenţelor Primăriei comunei Cucer- dea.
(2) În exercitarea funcţiei, salariaţii 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 instituţiei.
Art. 17. (1) Salariaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu
atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Salariaţii trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor stabilite prin legi.
(3) La numirea, precum şi la eliberarea din funcţie, agajaţii care sunt funcţionari publici
sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului instituţiei, declaraţia de avere şi de
interese.
Art. 18 - (1) Salariaţii 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 acestuia.
(2) Salariaţii au obligaţia să reprezinte corespunzător instituţia în relaţiile cu cetăţenii, cu
agenţii economici şi instituţiile, cu reprezentanţii firmelor, instituţiilor sau organizaţiilor cu ocazia deplasărilor în interesul serviciului în ţară sau în străinătate.
(3) Salariaţii au obligaţia să aibă un comportament demn şi corect în cadrul relaţiilor de
serviciu şi în relaţiile cu petenţii, să aibă în permanenţă o ținută vestimentară decentă și
adecvată; să manifeste solicitudine și respect in relațiile cu persoanele din afara institutiei.
(4) Salariaţii au obligaţia să nu se prezinte la serviciu sub influența alcoolului; persoanele
aflate in această situație vor fi obligate să părăsească instituția, urmând a se lua măsuri de
sancționare a lor.
(5) Salariaţii au obligaţia să se înscrie în condicile de prezență constituite, ori de câte ori
intervin deplasari în interesul serviciului în localitate sau în alte localități; pentru interese personale, iesirea din instituție se va face numai cu aprobarea conducerii serviciului sau compartimentului, dupa caz.
(6) Conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Primariei Comunei Cucerdea, salariații au oligația de a pune la dispoziția consi- lierilor locali documentele
sau informațiile solicitate de aceștia.
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Art. 19 - (1) Salariaţilor le este interzis:
- să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
- să facă aprecieri neautorizate în legătură cu lititgiile aflate în curs de soluţionare şi în
care autoritatea administraţiei publice locale are calitate de parte;
- să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege; să dezvăluie secretul de stat, secretul de serviciu precum şi faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public;
- să dezvăluie informaţiile la care are acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile
instituţiei ori ale unor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
- să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii locale;
(2) Prevederile alin. (1), pct. 1-4, se aplică şi după încetarea raportului de serviciu,
pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legile speciale nu prevăd alte termene.
(3) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii publice,
este permisă numai cu acordul primarului.
(4) Prevederile prezentelor reglementări nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a salariaţilor de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile
legii, sau ca o derogare de la dreptul salariatului de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004
privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii.
Art. 20. (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei.
(2) În activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, salariaţii
trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite ge -nerarea conflictelor datorate schimbului de
păreri.
(3) Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor şi să respecte principiul egalităţii acestora în faţa legii
şi a instituţiei prin:
- promovarea unor soluţii similare şi identice raportate la aceeaşi categorie şi condiţii de
fapt;
- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind natio-nalitatea,
convingerile religioase şi politice, stare materială, sănătate, vârstă, sex, etc.
Art. 21. (1) Salariaţii au obligaţia să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic, să nu participe la activităţi politice in
cadrul programului de lucru. Salariaţilor numiţi în funcţii publice le este interzis să facă parte din
organele de conducere a partidelor politice.
(2) În exercitarea funcţiei publice, salariaţilor le este interzis:
- să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
- să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
- să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac donaţii sau
sponsorizări partidelor politice;
- să afişeze în cadrul instituţiei, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 22. În considerarea funcţiei deţinute, salariaţilor le este interzis să permită utilizarea
numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale,
precum şi în scopuri electorale.
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Art. 23. (1) În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei, precum şi cu persoanele fizice
sau juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate.
(2) Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea
funcţiei, prin:
- întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
- dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
- prin discriminare directă, indirectă, hărţuire, hărţuire sexuală, discriminare multiplă.
Art. 24. (1) Salariaţii desemnaţi să participe în activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea instituţiei.
(2) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii 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 locale.
(3) Salariații trebuie să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității pe care o reprezintă în cadrul unor organizatii internationale, instituții de învațământ, conferințe, seminarii și
alte activități cu caracter international.
(4) În deplasarile externe, sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol și le
este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.
Art. 25. Salariaţii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, favoruri, servicii, invitaţii
sau orice 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 deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art. 26. (1) În procesul de luare a deciziilor, salariaţii au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţilor le este
interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Salariaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe
care le-au stabilit în exercitare funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau
pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Salariaţilor le este interzis să promită luarea unor decizii de către instituţie sau de
către consiliul local al comunei Cucerdea , de către funcţionarii publici, precum şi îndeplinirea
atribuţiilor în mod privilegiat.
(5) Salariaţilor le este interzis să impună altor angajați contractuali sau funcționari publici
să se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 27. Relaţia cu mijloacele de informare în masă se asigură de către primar, viceprimar, de către salariaţii desemnaţi în acest sens de primar .
Art. 28. (1) Salariaţii sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a comunei, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un
bun proprietar, să ia măsuri de cheltuire raţională a fondurilor băneşti, să conserve şi să păstreze
fondurile fixe şi cele de inventar.
(2) Salariaţii au obligaţia să foloseacă timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute, să folosească materialele, inventarul sau rechizitele cât mai eficient, să folosească aparatura de tehnică de calcul din
dotare în interesul instituţiei, luând măsurile corespunzătoare pentru asigurarea informaţiilor
prelucrate.
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(3) Salariaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea
utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 29. Îndatoririle generale ale salariaţilor sunt următoarele:
a) Să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Salariatul are dreptul
să refuze în scris, motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite, dacă le consideră ilegale. Dacă cel
care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului când aceasta este vădit ilegală. Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa conducătorului instituţiei.
b) Să rezolve lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care
funcţionează, în termenele stabilite de conducătorul compartimentului.
c) Să analizeze şi să soluţioneze, respectiv să transmită răspunsurile în termenele legale
la toate cererile, adresele sau documentaţiile înregistrate în scris la instituţie. Salariaţii care au
responsabilităţi stabilite în fişele de post, răspund moral, material, contravenţional sau penal,
după caz, pentru prejudiciile cauzate de întârzierea răspunsurilor la docmentele înregistrate în
scris la instituţie şi transmise spre analiză şi soluţionare compartimentului de resort.
d) Să respecte întocmai programul de lucru stabilit. Să folosească integral şi cu maximă
eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în termen şi în condiţii de
eficienţă maximă.
e) Să se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se
suplinească în serviciu, în cadrul specialităţii lor.
f) Să participe la programele de pregătire profesională, conform Regulamentului şi programului de pregătire stabilit şi aprobat de conducerea instituţiei.
g) Să respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii, precum şi cele de prevenire a incendiilor şi a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile ori
viaţa, integritatea fizică şi psihică a persoanelor.
h) Să înştiinţeze şeful ierarhic superior, să ia sau să propună măsuri după caz, de îndată
ce a luat cunoştinţă de existent unor nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii, sustrageri,
degradări sau în orice alte situaţii asemănătoare.
i) Să implementeze şi să aplice la termenele stabilite prelucrarea datelor şi documentelor
specifice activităţii proprii prin programele de informatizare adoptate în instituţie.
j) Să urmărească şi să cunoască permanent modificările legislative care reglementează
domeniul de activitate propriu, fiind răspunzător pentru toate consecinţele care apar datorită
aplicării necorepunzătoare sau a neaplicării unor prevederi legale în activitatea pe care o desfăşoară.
k) Să întocmească la termenele stabilite de regulamentele specifice raportările activităţilor pentru promovarea sau publicarea lor.
l) Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu, obligaţia
de a respecta secretul de serviciu şi confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor cu care intră în legătură în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.
m) Conlucrare între compartimente.
Capitolul VI. ORGANIZAREA MUNCII
A. TIMPUL DE MUNCĂ ȘI DE ODIHNĂ
Art. 30. (1) Programul de lucru al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Cucerdea este de 40 ore pe săptămână, și se desfasoara in zilele luni – vineri, intre orele
700 – 1500.
(2) Acest program poate fi adaptat în funcţie de necesităţi, sub aspectul relaţiilor cu publicul.
(3) Timpul de repaus săptămânal este sâmbăta şi duminica.
(4) Zilele de sărbători legale, în care nu se lucrează, sunt cele stabilite de lege. Se consideră zile nelucrătoare, zilele de sărbatori legale și religioase, după cum urmează:
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a. 1 și 2 ianuarie;
b. prima și a doua zi de Paști;
c. 1 mai;
d. prima și a doua zi de Rusalii;
e. Adormirea Maicii Domnului;
f. 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României;
g. 1 decembrie;
h. prima și a doua zi de Crăciun;
i. 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele aparținând acestora.
(5) Conducerea instituției poate hotărî să se lucreze și în aceste zile sau în zilele de sâmbată și duminică dacă interesele instituției o cer, cu condiția de a înștiința angajații cu cel putin o
zi înainte.
(6) Evidenţa prezenţei la program se ţine pe bază de pontaj întocmit de secretarul comunei Cucerdea.
(7) Înainte de începerea programului de lucru și la sfârșitul orelor de program, salariații
sunt obligați să semneze condica de prezență, pusă la dispoziție.
(8) Persoanele care întârzie de la programul de lucru stabilit trebuie să raporteze conducatorului ierarhic situația chiar dacă este vorba de un caz de forță majoră. În afara cazurilor
neprevăzute, toate absențele trebuie aprobate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care
absența s-a datorat unei cauze neprevăzute sau unui motiv independent de voința celui în cauză
(boala, accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind în măsură să
aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se diminueze în mod corespunzător salariul persoanei respective.
(9) Învoirile de interes personal se vor putea acorda de șeful ierarhic superior, numai prin
compensare cu timp corespunzator prestat peste programul de lucru, prin rețineri din salar sau
alte modalități stabilite de conducerea Primariei.
(10) Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Contabilitate răspunde de organizarea si ținerea evidenței proprii privind concediile de odihna, concediile fără plată, zilele libere
plătite, învoiri, orele prestate peste programul normal de lucru, absente, întârzieri de la program
si alte aspecte care privesc timpul de muncă și de odihnă al funcționarilor publici și al personalului contractual.
B. ORE SUPLIMENTARE
Art.31. (1) ) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă saptămânal este considerată muncă suplimentară.
(2) Prestarea orelor suplimentare, peste durata normală de lucru, se admite în mod excepțional numai pentru efectuarea unor lucrări neprevăzute sau care necesită urgență în rezolvare
si numai cu aprobarea conducerii .
(4) Orele efectuate de persoanele încadrate în muncă, peste programul de lucru în scopul
asigurarii permanenței pe instituție – se compensează cu timp liber în urmatoarele 60 de zile
(art.122 din Codul Muncii).
(5) Personalul contractual al aparatului de sepcialitate va efectua munca suplimentară în
afara duratei normale a timpului de lucru sau în zilele de repaus saptamânal (sâmbata si duminica) numai dacă efectuarea acesteia a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a depăși 360 de ore anual.
(6) Munca suplimentara se compensează cu timp liber corespunzator în urmatoarele 60
de zile dupa efectuarea acesteia.
(7) Munca suplimentară se efectuează cu acordul salariatului.
(8) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de functionarii publici încadrati în functii de executie si de conducere vor fi compensate cu timp liber corespunzator, conform legislatiei in vigoare.
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(9) Rămânerea în cadrul instituției peste programul normal de lucru se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.
C. CONCEDIUL DE ODIHNĂ, CONCEDIUL MEDICAL ȘI ALTE CONCEDII
Art.32. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat salariaţilor, acesta nu
poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
(2) Programarea concediilor de odihnă se face de primarul comunei, pe baza propunerilor
primite de la compartimente, birouri şi servicii, astfel încât să se asi-gure atât bunul mers al activităţii cât şi satisfacerea intereselor salariaţilor.
(3) Concediile de odihnă se acordă pe bază de cerere aprobată de conducerea instituţiei.
Primarul poate rechema din concediu ori de câte ori trebuinţele serviciului o impun.
(4) Conducerea instituţiei poate acorda persoanelor încadrate, în condițiile legii, concedii
fără plată la cererea acestora, a căror durată va fi stabilită în raport cu interesele bunei desfăşurări a activităţii.
(5) Evidenţa concediilor de odihnă, medicale, fără plată, maternale, paternale, pentru
creşterea copilului până la doi ani etc. va fi ţinută de către persoana care se ocupă cu salarizarea.
(6) Durata concediului de odihnă este de 21 – 25 zile lucrătoare, în funcţie de vechimea
salariatului în muncă.
(7) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazurile în care din motive temeinic justificate, acesta nu a putut fi efectuat, concediul de odihnă, cu acordul persoanei în
cauză, este acordat obligatoriu de către conducerea instituţiei în anul următor.
(8) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai la
încetarea raporului de muncă/de serviciu al salariatului.
(9) În cazul în care salariatul se află în concediu medical, acesta are obligaţia să anunţe şi
să depună certificatul medical vizat de medicul de familie la primarul comunei Cucerdea, în termen de 24 de ore de la data ivirii situaţiei.
(10) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate si a celor pentru
cresterea si îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta si nu pot fi modificate decât
din inițiativa funcționarului public în cauză. Aceleași prevederi, potrivit Codului Muncii, se
aplică și salariatului cu contract individual de munca.
(11) Pentru rezolvarea unor situații personale salariații pot beneficia de concedii fără
plată, dar nu mai mult de 90 de zile lucratoare pe an, dacă perioada nu este expres stabilita de
legislatia în vigoare.
(12) Salariatul va notifica institutia, în scris, cu cel putin 3 zile lucratoare înainte, intentia
de a intra în concediu fara plata.
(13) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau
pentru alte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - cinci zile;
b) căsătoria unui copil - trei zile;
c) naşterea unui copil - trei zile la care se adaugă încă 10 zile dacă tatăl copilului nou-născut a
obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură;
d) decesul soţului, sau al unei rude ori afin până la gradul III inclusiv - trei zile;
e) donatori de sânge - două zile.
Art. 33. (1) Primarul comunei Cucerdea, în cursul anului, poate acorda premii lunare în
limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea
instituției.
(2) Avansarea în trepte, grade, funcţii se realizează prin examen respectiv concurs, cu respectarea legislaţiei în domeniu.
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Capitolul VII. ACCESUL ÎN INSTITUȚIE
Art.34. (1) Este interzisă prezența sub influența alcoolului la locul de muncă.
(2) Este interzis consumul de alcool în imobilele institutiei, în timpul sau în afara timpului de lucru.
(3) Fumatul este permis numai în locurile special destinate.
(4) Ieșirea salariaților din institutie este permisă cu acordul sefului ierarhic superior sau
în cazul în care acesta lipseste, cu acordul persoanei care îl înlocuieste.
(4) Deplasarea personalului în interesul serviciului, în afara localitatii, se face pe baza
ordinului de deplasare aprobat de conducerea institutiei.
Art.35. Condițiile în care se efectuează delegarea și detașarea funcționarilor publici sunt
cele reglementate de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, modificată și
completată, iar a personalului încadrat pe baza unui contract individual de munca, potrivit prevederilor din Codul Muncii.
Art. 36. Suspendarea raportului de servici / contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor, sau prin actul unilateral al uneia dintre parti (în conformitate
de legislatia în vigoare). În cazul suspendarii, din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu beneficiaza de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.
Art. 37. Ora de începere si de sfârsit a programului de lucru înseamna prezența efectivă
la locul de muncă.
Art. 38. La încheierea programului zilnic de lucru, se va verifica dacă lumina si gazele
au fost oprite, dacă în prize sunt aparate electrice în așa fel încât să se evite pericolul de incendii
sau inundații.
Art. 39.(1) Salariații care se prezinta la organele de urmarire penala ori instanțe de judecată, chemați în calitate de martori, părti, experți sau interpreți în procesele penale, au drepturile
prevazute de art. 190 din Codul de Procedură Penala.
(2) Salariații care se prezintă la procesele civile în diferite calități (reclamant, pârât, martor) au dreptul la motivarea absenței, dar acest timp nu se plăteste. Salariatul va notifica instituției, în scris, intenția de a se prezenta în instanta.
Art. 40. În timpul programului de lucru, salariații instituției se pot deplasa la alte locuri
de muncă din cadrul institutiei sau din afara instituției, numai cu aprobarea șefului ierarhic superior și numai în interesul serviciului, pentru timpul strict necesar rezolvării problemelor de serviciu.
Art. 41. La terminarea programului de lucru, salariatii aparatului propriu al Primariei
comunei Cucerdea trebuie să părăsescă instituția. După terminarea programului de lucru salariații pot rămâne în instituție cu aprobarea conducerii acesteia. Ramânerea altor persoane în incinta institutiei se face cu aprobarea conducerii institutiei.
CAPITOLUL VIII. SANCȚIUNI DISCIPLINARE
A. - Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art. 42. (1) Incălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a indatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, dupa caz.
(2) Salariul este confidențial. Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru
a asigura confidențialitate acestuia. Salariații au obligația de a păstra confidențialitatea salariului
atât în relația cu ceilalți salariați cât și față de alte persoane, în caz contrar putând fi sancționați
disciplinar inclusiv cu desfacerea contractului de munca, respectiv încetarea raportului de
muncă.
Art. 43. (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) absentarea nemotivată de la locul de muncă va fi sancționată în conditiile legii, astfel:
- pentru un numar de două absente nemotivate, consecutiv, de la locul de muncă, se va
merge pâna la desfacerea contractului individual de munca sau încetarea raporturilor de serviciu;
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- la acumularea unui numar de 3 absențe nemotivate se va merge până la desfacerea contractului individual de muncă sau incetarea raporturilor de serviciu;
b) intârzierea sistematică in efectuarea lucrarilor;
c) neglijența repetată in rezolvarea lucrărilor;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autoritatii sau instituției publice in care iși desfășoară activitatea;
h) desfășurarea in timpul programului de lucru a unor activitati personale sau private;
i) exprimarea sau desfășurarea, în calitate de functionar public ori în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activitati publice cu caracter politic;
j) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa postului;
k) incălcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese și
interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici;
l) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizarii unor informatii sau facilitarii unor servicii care să dăuneze instituției;
m) fumatul în incinta institutiei precum si încalcarea regulilor de igiena si securitate;
n) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice pentru a fi consumate la locul de munca;
o) intrarea și rămânerea în instituție sub influenta bauturilor alcoolice;
p) introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanțe/medicamente al
caror efect pot produce dereglări comportamentale:
r) întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesionala;
s) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul funcției publice și
funcționarilor publici.
(2) Fumatul în locuri nepermise, întârzierea la programul de lucru, furtul, violența fizică
și verbală, refuzul de a se supune aplicarii politicilor de securitate în muncă, de interzicere a fumatului, de interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglari
comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave si se sancționează conform prezentului regulament.
(3) Sanctiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, după caz, de promovare in
funcția publică pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in funcția publică pe o perioadă de până la un an.
e) destituirea din funcția publică.
(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seamă de cauzele și gravitatea
abaterii disciplinare, imprejurările in care aceasta a fost savarșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală in timpul serviciului a funcționarului public, precum și
de existența in antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate in condițiile prezentei legi.
(5) Sancțiunile disciplinare se aplică in termen de cel mult 1 an de la data sesizării
comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de
la data săvârșirii abaterii disciplinare.
(6) In cazul in care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca
infracțiune, procedura angajarii răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neinceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmarire penală ori incetării urmăririi penale sau până
la data la care instanța judecătorească dispune achitarea sau incetarea procesului penal.
(7) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care funcționarul public care a
săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducatorul autorității
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sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporara a funcționarului public in cadrul
altui compartiment sau altei structuri a autorității ori instituției publice.
(8) Sancțiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competență legală de numire in funcția publică;
(9) Sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b)-e) se aplică de persoana care are
competență legală de numire in funcția publică, la propunerea comisiei de disciplină.
(10) Sancțiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei
săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționa- rului public trebuie consemnată in scris, sub sancțiunea nulității. Refuzul funcționa rului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează intr-un proces-verbal.
Art. 44. Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa instanței
de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare.
Art. 45. (1) Sancțiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:
a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 43 alin. (3) lit. a);
b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la art.43 alin. (3) lit. b)-d);
c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 43 alin. (3) lit. e).
(2) Radierea sancțiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se constată prin
dispoziție a primarului.
Art. 46. (1) Răspunderea contravențională a funcționarilor publici se angajează in cazul
in care aceștia au săvârșit o contravenție in timpul și in legatură cu sarcinile de serviciu.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
funcționarul public se poate adresa cu plangere la judecătoria competentă.
Art. 47. Răspunderea civilă a funcționarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului autorității sau instituției publice in care
funcționează;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituția publică, in calitate de comitent, unor terțe
persoane, in temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
Art. 48. (1) Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice in situațiile
prevăzute la art. 47 lit. a) si b) se dispune prin emiterea unei dispoziții de imputare, in termen de
30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin
asumarea unui angajament de plată, iar in situația prevăzută la lit. c) a aceluiași articol, pe baza
hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.
(2) Impotriva dispoziției de imputare funcționarul public in cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ.
(3) Dreptul primarului de a emite dispoziția de imputare se prescrie in termen de 3 ani de
la data producerii pagubei.
Art. 49. (1) Răspunderea funcționarului public pentru infracțiunile săvârșite in timpul
serviciului sau in legatură cu atribuțiile funcției publice pe care o ocupă se angajează potrivit
legii penale și cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999.
B. - Sancțiunile disciplinare și răspunderea personalului contractual
Art. 50. (1) Primarul comunei Cucerdea dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că
aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă in legatură cu munca și care constă intr-o acțiune
sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a incălcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de muncă sau
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contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 51. Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzator funcției in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, dupa caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de
1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Art. 52. Sancțiunea disciplinară se radiază de drept in termen de 12 luni de la aplicare,
dacă salariatului nu i se aplică o noua sancțiune disciplinară in acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin dispoziția primarului emisă in formă scrisă.
Art. 53. Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.
Art. 54. Primarul comunei stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă in raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se in vedere următoarele:
a) imprejurările in care fapta a fost săvârșită;
b) gradul de vinovăție a salariatului;
c) consecințele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală in serviciu a salariatului;
e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art. 55. (1) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la
art. 51 lit. a), nu poate fi dispusă mai inainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in
scris de persoana imputernicită de către primar să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul,
data, ora și locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută in condițiile prevăzute la alin. (2) fara
un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să
susțină toate apărările in favoarea sa și să ofere persoanei imputernicite să realizeze cercetarea,
toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Art. 56. (1) Primarul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o dispoziție emisă in
forma scrisă, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, in dispoziție se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de
munca sau contractual colectiv de munca aplicabil care au fost incălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de salariat in timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept in baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
e) termenul in care sancțiunea poate fi contestată;
f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
(3) Dispoziția de sancționare se comunică salariatului in cel mult 5 zile ca- lendaristice
de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire, ori, in caz de
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.
(5) Dispoziția de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești
competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
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Art. 57. (1) Salariații răspund patrimonial, in temeiul normelor și principiilor răspunderii
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și in legatura cu
munca lor.
(2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze
neprevăzute care nu puteau fi inlăturate și nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al
serviciului.
(3) In situatia in care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina
și in legatură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluarea
pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea
fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi
mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Art. 58. (1) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii
fiecăruia se stabilește in raport cu măsura in care a contribuit la producerea ei.
(2) Dacă măsura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată,
răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei
și, atunci când este cazul, și in funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.
Art. 59. (1) Salariatul care a incasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o
restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in
natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte
contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii
acestora de la data platii.
(3) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.
(4) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul respectiv.
Capitolul IX. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR
SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR
Art. 60 - (1) Orice salariat al instituției poate sesiza conducerea cu privire la semnalarea
unor fapte de încălcare a legii de către orice alt salariat, fapte prevăzute de lege 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 legatură
directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legatură
cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii aplicate în cadrul autorităţii;
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) incompetenţă sau neglijenţă 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 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 autorităţii;
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n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel
al ocrotirii interesului public.
(2) Sesizarea poate fi făcută alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului autorităţii;
c) comisiei de disciplină, paritare, altor comisii constituie la nivel de autoritate cu competenţe
specifice;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
(3) Persoana sau comisiile sesizate au obligaţia de a verifica veridicitatea sesizării, de a
lua măsuri pentru soluţionare, şi de a comunica persoanei care a făcut sesizarea, modul de rezolvare a acestuia.
(4) Persoana care a făcut reclamaţia beneficiază de protecţie conform Legii nr. 571/2004
privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează încălcări ale legii.
Art. 61. (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 autorităţilor publice, instituţiilor publice au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul
se face prin comunicat pe pagina de Internet a instituţiei publice, cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.
(2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
(3) În cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin.
(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 62. (1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa
poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.
(2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea
sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta.
Capitolul X. REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
IN CADRUL INSTITUȚIEI
Art. 63. Angajatorul organizează activitatea de securitatea muncii prin care se asigură
adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protejarea sanătății angajaților, precum și alocarea mijloacelor necesare realizării politicii
de prevenire a accidentelor de muncă și a imbolnavirilor profesionale și are următoarele obligații
:
a) să asigure securitatea și sănătatea angajaților in toate aspectele legate de muncă;
b) să asigure evaluarea și combaterea riscurilor la sursă, pentru securitatea și sănătatea
angajaților in vederea stabilirii măsurilor de prevenire a accidentării sau imbolnăvirii profesionale și de imbunățățire a nivelului de securitate și sănătate in muncă;
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c) să verifice incadrarea in limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă;
d) să evidențieze riscurile care nu pot fi evitate și să instruiască corespunzător salariații;
e) să stabileasca măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare de protecția muncii,
corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de risc evaluați;
f) să elaboreze instrucțiuni proprii care să detalieze și să particularizeze reglementările
legale de securitatea muncii, in raport cu fiecare activitatea care se desfășoară;
g) să stabilească in Fișa Postului atribuțiile și răspunderile salariaților in domeniul protecției muncii, corespunzător funcției exercitate;
h) să asigure și să controleze prin personalul propriu sau personal extern abilitat, cunoașterea și aplicarea de către toți angajații a măsurilor de securitate și sănătate in muncă precum și
a prevederilor legale in domeniu;
i) să asigure periodic instruirea și verificarea angajatilor in domeniul securității și
sănătății in muncă;
j) să asigure dotarea corespunzătoare cu echipament individual de protecție și echipament
de lucru;
k) să asigure supravegherea medicală, corespunzător riscurilor la care sunt supuși angajații in procesul muncii și accesul gratuit la serviciul de medicina muncii;
l) să comunice, cerceteze, inregistreze, declare și să țină evidența accidentelor de munca,
a bolilor profesionale sau in legatură cu profesia;
m) să asigure toți salariații impotriva riscului de accidente de munca și boli profesionale
in condițiile legii.
Art. 64. (1) Fiecare salariat are obligația de a avea in grija propria sănătate și securitate,
precum și a altor persoane ce pot fi afectate de acțiunile lui in timpul lucrului, in care scop este
obligat să respecte toate prevederile normelor, instruc țiunilor, regulamentelor și procedurilor
elaborate in acest sens.
(2) Salariaţii vor desfăsura activitatea în așa fel încât să nu expună pericolelor de accidentare sau îmbolnavire profesională propria persoană sau alţi angajaţi, în conformitate cu
pregătirea si instruirea în domeniul protecţiei muncii.
Art. 65. Salariaţii si reprezentanţii lor în domeniu au dreptul să ceară conducatorului autorităţii să ia măsurile cele mai potrivite si au dreptul să prezinte acestuia propunerile de măsuri
pentru eliminarea riscului de accidente si îmbolnavire profesională.
Art. 66. Salariatul care în caz de pericol iminent, părăseste locul de muncă, nu va fi
supus la nici un prejudiciu cu excepţia cazului unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe
grave.
Art. 67. In caz de pericol iminent salariatul va lua măsurile care se impun pentru
protejarea propriei persoane, a altor salariaţi si a bunurilor instituţiei.
Art. 68. Conducătorul instituției are obligaţia de a lua toate măsurile pentru protejarea
vieţii si sănătăţii salariaţilor.
Art. 69. Conducătorul instituției va implementa măsurile de asigurare a securităţii si
sănătăţii salariaţilor ţinând seama de principiile generale de prevenire.
Art. 70. Salariaţii nu vor fi implicaţi în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor
de prevenire referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, dar pot răspunde material si financiar pentru degradarea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor achiziţionate de instituţie în scopul
asigurării securităţii si sănătăţii muncii.
Capitolul XI. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE
SERVICIU
A. Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al funcționarilor
publici
Art. 71. (1) Mobilitatea in cadrul corpului funcționarilor publici se realizează prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activității autorităților și instituțiilor publice;
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c) in interesul funcționarului public, pentru dezvoltarea carierei in funcția publică.
(2) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici de execuție și funcționarilor publici de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detașare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul instituției publice ori in cadrul altei structuri fără personalitate juridică a
instituției publice, in condițiile legii;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere.
Art. 72. (1) Delegarea se dispune in interesul instituției publice in care este incadrat
funcționarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
(2) Funcționarul public poate refuza delegarea dacă se află in una dintre urmatoarele
situații:
a) graviditate;
b) iși crește singur copilul minor;
c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea.
(3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al funcționarului public.
(4) Pe timpul delegării funcționarul public iși păstrează funcția publică și salariul, iar autoritatea sau institutia publică care il deleagă este obligată să suporte costul integral al transportului, cazării și al indemnizației de delegare.
Art. 73. (1) Detasarea se dispune in interesul instituției publice in care urmează să iși
desfășoare activitatea funcționarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. In cursul unui an
calendaristic un funcționar public poate fi detașat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris.
(2) Detașarea se poate dispune dacă pregatirea profesională a funcționarului public
corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției publice, cu respectarea categoriei, clasei și
gradului profesional al funcționarului public.
(3) Detașarea se poate dispune și pe o funcție publică de conducere, cu aplicarea dispozițiilor art. 92 alin. (2), din Legea nr. 188/1999 R, dacă funcționarul public indeplineste condițiile de studii și vechime in specialitatea studiilor și dacă nu există in cadrul instituției publice
funcționari publici care să exercite cu caracter temporar funcția publică. Funcționarul public
poate fi detașat pe o funcție publică inferioară, numai cu acordul său scris.
(4) In mod exceptional, detașarea se poate dispune și pe o funcție publică din categoria
inalților funcționari publici, cu aplicarea prevederilor art. 92 alin. (1^1) din Legea nr.
188/1999R, dacă funcționarul public indeplinește condițiile de studii și de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice in condițiile legii.
(5) În acest caz, detașarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire a funcționarilor publici care ocupa funcții publice din categoria inalților
funcționari publici, la propunerea conducătorului autorității
sau instituției publice in care urmează să iși desfășoare activitatea funcționarul public detașat.
(6) Funcționarul public poate refuza detașarea dacă se află in una dintre următoarele situații:
a) graviditate;
b) iși crește singur copilul minor;
c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detașarea;
d) detașarea se face intr-o localitate in care nu i se asigură condiții corespunzătoare de cazare;
e) este singurul intreținător de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detașării.
(7) Pe perioada detasarii funcționarul public iși pastrează funcția publică și salariul. Dacă
salariul corespunzător funcției publice pe care este detașat este mai mare, el are dreptul la acest
salariu. Pe timpul detașării in altă localitate instituția publică beneficiară este obligată să-i su-
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porte costul integral al transportului, dus și intors, cel putin o dată pe lună, al cazării și al indemnizației de detașare.
Art. 74. (1) Transferul poate avea loc după cum urmează:
a) in interesul serviciului;
b) la cererea funcționarului public.
(2) Transferul se poate face intr-o funcție publică pentru care sunt indeplinite condițiile
specifice prevăzute in fișa postului.
(3) Transferul in interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al funcționarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in altă localitate, funcționarul
public transferat are dreptul la o indemnizație egală cu salariul net calculat la nivelul salariului
din luna anterioară celei in care se transferă, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport și la
un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de autoritatea sau instituția publică
la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.
(4) Transferul in interesul serviciului se face intr-o funcție publică de aceeași categorie,
clasa si grad profesional cu funcția publică deținută de funcționarul public sau intr-o funcție publică de nivel inferior.
(5) Transferul la cerere se face intr-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și grad
profesional sau intr-o funcție publică de nivel inferior, in urma
aprobării cererii de transfer
a funcționarului public de către conducatorul instituției
publice la care se solicită transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autorități
sau instituții publice din administrația publică centrală, intre autorități administrative autonome
ori, după caz, intre autorități sau instituții publice din administratia publică locală.
(6) In cazul funcționarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcții publice de conducere de același nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiții de ocupare și
experiență profesională necesară in vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcției de pe care
se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) și (5). Instituțiile publice intre
care se realizează transferul sunt obligate să verifice indeplinirea condiției de similaritate a condițiilor de
ocupare și a experienței profesionale.
(7) Autoritățile sau instituțiile publice au obligația de a asigura publicitatea funcțiilor
publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. În situatia in care doi sau mai mulți
funcționari publici solicită ocuparea unei funcții publice
vacante prin transfer la cerere, selecția se face pe bază de interviu.
Art. 75. (1) Mutarea in cadrul instituției publice ori in cadrul altei structuri fără personalitate juridică a instituției publice poate fi definitivă ori temporară.
(2) Mutarea definitivă poate avea loc in următoarele situații:
a) când se dispune de către primar pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie,
clasă și, după caz, de același grad profesional, sau pe o funcție publică vacantă de nivel inferior
pentru care sunt indeplinite condițiile specifice
prevăzute in fișa postului. In cazuri temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de
primar, cu repartizarea postului corespunzator funcției deținute de funcționarul public. În oricare
dintre situații este necesar acordul scris al funcționarului public;
b) la solicitarea justificată a funcționarului public, cu aprobarea primarului, pe o funcție publică
vacantă echivalentă, de aceeași categorie, clasă si, după caz, la același grad profesional, sau pe o
funcție publică vacantă de nivel inferior pentru
care sunt indeplinite condițiile specifice prevăzute in fișa postului;
c) in alte situații prevăzute de dispozițiile legale.
(3) Mutarea temporară pe o alta funcție publică se dispune motivat, in interesul autorității, de către primar, pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie, clasă și,
după caz, de același grad profesional, pentru care sunt
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indeplinite condițiile specifice prevăzute in fișa postului sau, după caz, cu repartizarea postului
corespunzător funcției deținute de funcționarul public, pentru o perioadă de maximum 6 luni
intr-un an calendaristic.
(4) In mod excepțional, mutarea temporară sau definitivă poate fi solicitată de
funcționarul public in cazul in care starea sănătății, dovedită pe baza unui examen de specialitate, nu ii mai permite desfașurarea activității in acel compartiment.
Mutarea temporară sau definitivă se face in condițiile prezentei legi, dacă funcționarul public in
cauză este apt profesional să indeplinească atribuțiile care ii revin.
(5) Dacă mutarea se dispune in altă localitate, funcționarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 90 alin.(3) din Legea nr. 188/1999R.
(6) Funcționarul public poate refuza mutarea in cadrul altei structuri a autorității sau instituției publice in altă localitate,
dacă se află in una dintre situațiile prevăzute la art. 89 alin.
(3) din Legea nr. 188/1999R. Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinară.
Art. 76. (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere vacante
sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public care indeplinește condițiile de studii și de vechime in specialitatea studiilor pentru ocuparea funcției
publice și care nu are o sancțiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, in condițiile
prezentei legi.
(2) Dacă funcția publică este vacantă, măsura prevazută la alin. (1) se dispune de către
primar, pe o perioadă de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici.
(3) In mod excepțional, perioada prevazută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3
luni, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dacă instituția publică a organizat
concurs de recrutare sau promovare și funcția publică nu a fost ocupată, in condițiile legii.
(4) Daca funcția publică este temporar vacantă, măsura prevazută la alin. (1) se dispune
de către primar, până la data incetării suspendării din funcția publică, a detașării titularului
funcției publice, până la radierea de drept a sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3)
lit. c) din Legea nr. 188/1999R sau, după caz, in situația in care funcționarul public de conducere
exercită cu caracter temporar o altă funcție publică de conducere vacantă sau temporar vacantă,
până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, in condițiile
legii.
(5) Dacă salariul corespunzător funcției publice pe care o exercită cu caracter temporar
este mai mare, funcționarul public are dreptul la acest salariu.
Art. 77. (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se
află in una dintre următoarele situații:
a) este desemnat de către instituția publică să desfășoare activități in cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori in cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada
respectivă;
b) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevazută suspendarea in condițiile legii;
c) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
d) este arestat preventiv;
e) efectuează tratament medical in străinătate, dacă funcționarul public nu se află in concediu
medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru insoțirea soțului sau, după
caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, in condițiile legii;
f) carantina, in condițiile legii;
g) concediu de maternitate, in condițiile legii;
h) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
k) forța majoră;
l) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura
celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr.188/1999;
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m) pe perioada cercetării administrative, in situația in care functionarul public care a săvârșit o
abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei
de disciplină;
n) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună,
în condițiile legii;
o) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă;
p) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
r) in alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetării motivului de suspendare
de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul incetării suspendării de drept,
funcționarul public este obligat să informeze in scris
primarul. Neinformarea persoanei care are competența legală de numire in funcția publică atrage
incetarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public, cu excepția cazurilor
prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) si l).
(3) Persoana care are competența legală de numire in funcția publică are obligația să
asigure, in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condițiile necesare
reluării activității de către funcționarul public.
Art. 78. (1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public in
următoarele situații:
a) concediu pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, până la implinirea vârstei de 3 ani, in condițiile legii;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in vârstă de până la 7 ani sau, in cazul copilului cu
handicap pentru afecțiunile intercurente, până la implinirea varstei de 18 ani;
c) desfășurarea unei activități in cadrul unor organisme sau instituții internaționale, in alte situații
decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999;
d) pentru participare la campania electorală;
e) pentru participarea la grevă, in condițiile legii.
(2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile
calendaristice inainte de data când se solicită suspendarea, cu excepția situației prevăzute la alin.
(1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore inainte de declanșarea grevei.
(3) Suspendarea raportului de serviciu se constată in cazurile prevăzute la alin. (1) și la
art. 94 alin. (1) din Legea nr. 188/1999R, precum si in alte cazuri reglementate prin legi speciale,
respectiv se aprobă in cazul prevăzut la alin. (2), prin dispoziție a primarului comunei Cucerdea.
Art. 79. (1) Reluarea activității se dispune prin dispoziție a primarului comunei Cucerdea.
(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului
de serviciu, precum și cel prin care se dispune reluarea activității de către funcționarul public se
comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, in termen de 10 zile lucrătoare de la data
emiterii.
(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autoritățile și instituțiile publice au obligația să rezerve postul aferent funcției publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, in condițiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu pot inceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul funcționarului public
in cauză.
(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu in condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) si art.
95 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999R se consideră vechime in funcția publică.
Art. 80. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire in funcția publică și are loc in
următoarele condiții:
a) de drept;
b) prin acordul părților, consemnat in scris;
c) prin eliberare din funcția publică;
21

d) prin destituire din funcția publică;
e) prin demisie.
Art. 81. (1) Raportul de serviciu existent incetează de drept:
a) la data decesului funcționarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții funcționarului public;
c) dacă funcționarul public nu mai indeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 54 lit. a), d)
si f);
d) la data indeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare;
e) ca urmare a constatării nulității absolute a actului administrativ de numire in funcția publică,
de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
f) când funcționarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o
faptă prevazută la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999R sau prin care s-a dispus aplicarea unei
sancțiuni privative de libertate, la data rămânerii
definitive și irevocabile a hotărârii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcției, ca masură de siguranță ori ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;
h) la data expirării termenului in care a fost ocupată pe perioadă determinată funcția publică.
(2) Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de
5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin dispoziția primarului. Dispoziția prin care s-a constatat incetarea de drept a raporturilor de serviciu se
comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucrătoare de la
emiterea lui.
Art. 82. (1) Primarul va dispune eliberarea din funcția publică prin dispoziție, care se
comunică funcționarului public in termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, in următoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituția publică și-a incetat activitatea ori a fost mutată intr-o altă localitate,
iar funcționarul public nu este de acord să o urmeze;
b) autoritatea sau instituția publică iși reduce personalul ca urmare a reorganizării activității, prin
reducerea postului ocupat de funcționarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in funcția publică ocupată de către funcționarul
public a unui funcționar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la
data ramânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetența profesională, in cazul obținerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanțelor profesionale individuale;
e) funcționarul public nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. g) din Legea nr.
188/1999R;
f) starea sănătății fizice sau/și psihice a funcționarului public, constatată prin deci-zie a organelor
competente de expertiză medicală, nu ii mai permite acestuia să iși indeplinească atribuțiile
corespunzătoare funcției publice deținute;
(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) si e)-f) reprezintă motive neimputabile
funcționarilor publici.
(3) În cazul eliberării din funcția publică, primarul este obligat să acorde funcționarilor
publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(4) În perioada de preaviz, primarul poate acorda celui in cauză reducerea programului de
lucru, pana la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), si e), in perioada de preaviz, dacă in cadrul
aparatului de specialitate al primarului există funcții publice vacante corespunzătoare, aceasta
are obligația de a le pune la dispoziție funcționarilor publici.
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(6) În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu există funcții publice vacante
corespunzătoare in cadrul aparatului de specialitate, primarul are obligația de a solicita Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici, in perioada de preaviz, lista funcțiilor publice vacante. În cazul in care există o funcție publică vacantă corespunzătoare, identificată in perioada de preaviz,
funcționarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
(7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante la nivel inferior.
Art. 83. (1) In caz de reorganizare a instituției publice, funcționarii publici vor fi numiți
in noile funcții publice sau, după caz, in noile compartimente in următoarele cazuri:
a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%;
b) sunt reduse atribuțiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea fără modificarea in proporție de peste 50% a atribuțiilor aferente
funcției publice;
d) este schimbată structura compartimentului.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcționarului public;
b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcția publică;
c) pregătirea profesională;
d) să fi desfășurat activități similare.
(3) În cazul in care există mai mulți funcționari publici, se organizează examen de către
autoritatea sau instituția publică.
(4) Reducerea unui post este justificată dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică in
proporție de peste 50% sau dacă sunt modificate condițiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
(5) In cazul reorganizării activității prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituția
publică nu poate inființa posturi similare celor desființate pentru o perioadă de un an de la data
reorganizării.
Art. 84. (1) Destituirea din funcția publică se dispune, in condițiile art. 78 din Legea nr.
188/1999R, prin dispoziția primarului, ca sancțiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcționarului public, in următoarele cazuri:
a) pentru săvârșirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut
consecințe grave;
b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul public nu acționează pentru
incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcționarului pu-blic in termen
de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcția publică.
Art. 85. Funcționarul public poate să comunice incetarea raporturilor de serviciu prin
demisie, notificată in scris persoanei care are competența legală de numire in funcția publică.
Demisia nu trebuie motivată și produce efecte după 30 de zile calendaristice de la inregistrare.
Art. 86.(1) În cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care funcționarul
public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanței de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a
constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in condițiile și termenele prevăzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum și plata de
către Primăria comunei Cucerdea a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate, și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcționarul public.
(2) La solicitarea funcționarului public, instanța care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica deținută.
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B. Modificarea, suspendarea și incetarea contractului de muncă al personalului
contractual
Art. 87. (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul
părților.
(2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterala a contractului individual de muncă este
posibilă numai in cazurile și in condițiile 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) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă.
Art. 88 – (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea
sau detașarea salariatului intr-un alt loc de muncă decât cel prevăzut in contractul individual de
muncă.
(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevăzute in contractul individual de muncă.
Art. 89. (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de
către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu in afara locului
sau de muncă și poate fi dispusă pentru o perioadă de
cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de
maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia.
(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la
o indemnizație de delegare, in condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă
aplicabil.
Art. 90. (1) Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de
muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, in scopul executării unor lucrări in interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se
poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului și poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an. În mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită
pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la
angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 in 6 luni. Salariatul poate
refuza detașarea dispusă de angajator sau numai in mod excepțional și pentru motive personale
temeinice.
(2) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum și la
o indemnizație de detașare, in condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă
aplicabil.
(3) Drepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea.
(4) Pe durata detașării salariatul beneficiază de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie
de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile de la angajatorul la care
este detașat.
(5) Angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca
angajatorul la care s-a dispus detașarea să iși indeplinească integral și la timp toate obligațiile
față de salariatul detașat.
(6) Daca angajatorul la care s-a dispus detașarea nu iși indeplinește integral și la timp
toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus
detașarea.
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(7) În cazul in care există divergențe intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu iși
indeplinesc obligațiile potrivit prevederilor alin. (1) si (2), salariatul detașat are dreptul de a
reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a
detașat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori și de a cere executarea silită
a obligațiilor neindeplinite.
Art. 91. (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin
acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți și are ca efect suspendarea prestarii
muncii de către salariat și a plății drepturilor de natură
salarială de către angajator.
(2) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât
cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv
de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
(3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea
sa de salariat.
(4) De fiecare dataă când in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o
cauză de incetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de incetare de drept prevalează.
(5) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele
care au legatură cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de
muncă, cu excepția situațiilor in care contractual individual de muncă incetează de drept.
Art. 92. Contractul individual de muncă se suspendă de drept in următoarele situații:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c) carantina;
d) exercitarea unei funcții in cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe
toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) indeplinirea unei funcții de conducere salarizate in sindicat;
f) forța majoră;
g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in condițiile Codului de procedură penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările
necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă in termen de 6 luni salariatul nu și-a reinnoit avizele,
autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă
incetează de drept;
i) in alte cazuri expres prevăzute de lege.
Art. 93. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, in
următoarele situații:
a) concediu pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, până la implinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in vârstă de până la 7 ani sau, in cazul copilului cu
handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la implinirea varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcții elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central
sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la grevă.
Art. 94. (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului
in următoarele situații:
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, in condițiile legii;
b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penală impotriva salariatului sau acesta a fost
trimis in judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;
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c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activității, fără incetarea raportului de muncă,
pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
d) pe durata detașării;
e) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor
necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) și b), dacă se constată nevinovăția celui in
cauză, salariatul iși reia activitatea anterioară și i se plătește, in temeiul normelor și principiilor
răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu
salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.
(3) în cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea
corespunzatoare a salariului, până la re-medierea situației care a cauzat reducerea programului,
după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.
(4) Pe durata reducerii și/sau a intreruperii temporare a activității, salariații implicați in
activitatea redusă sau intreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică
de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor
prevăzute la alin. (3).
(5) Pe durata reducerii și/sau a intreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se
vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reinceperea activității.
Art. 95. Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, in cazul
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.
Art. 96. Contractul individual de muncă poate inceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului partilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre părți, in cazurile și in condițiile limitativ
prevăzute de lege.
Art. 97. (1) Contractul individual de muncă existent incetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum și in cazul dizolvării
angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a incetat existența conform legii;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub
interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data indeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului mi-nim de cotizare
pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei
anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru
limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;
d) ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care
nulitatea a fost constatată prin acordul parților sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătorești de reintegrare;
f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătorești;
g) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor
ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca masură de siguranță ori
pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a
dispus interdicția;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă incheiat pe durată determinată;
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j) retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, in cazul salariaților cu vârsta cuprinsă intre 15 și 16 ani.
(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept
a contractului individual de muncă se face in termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea
acestuia, in scris, prin dispoziția primarului comunei Cucerdea, și se comunică persoanelor aflate
in situațiile respective in termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 98. (1) Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru incheierea
valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin indeplinirea ulterioară a condițiilor impuse de lege.
(4) In situația in care o clauză este afectată de nulitate, intrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de
muncă aplicabile, aceasta este inlocuită de drept cu
dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.
(5) Persoana care a prestat muncă in temeiul unui contract individual de munca nul are
dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de indeplinire a atribuțiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulității și stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin
acordul părților.
(7) Dacă părțile nu se inteleg, nulitatea se pronunță de către instanța judecătorească.
Art. 99. (1) Concedierea reprezintă incetarea contractului individual de muncă din initiațiva angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau
pentru motive care nu țin de persoana salariatului.
(3) Este interzisă concedierea salariaților:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă,
culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate
familială, apartenența ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, in condițiile legii, a dreptului la greva și a drepturilor sindicale.
Art. 100. (1) Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:
a) pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care femeia salariată este gravidă, in măsura in care angajatorul a luat cunoștință
de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, până la implinirea vârstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in vârstă de până la 7 ani sau, in cazul
copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la implinirea vârstei de 18 ani;
g) pe durata exercitării unei funcții eligibile intr-un organism sindical, cu excepția situației in
care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare
repetate, săvârșite de către acel salariat;
h) pe durata efectuarii concediului de odihnă.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a dizolvării angajatorului, in condițiile legii.
Art. 101. (1) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana
salariatului in următoarele situații:
a) in cazul in care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de
muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară;
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, in
condițiile Codului de procedură penală;
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c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să iși indeplinească
atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă in care este incadrat.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la lit. d) poate fi dispusă numai după
evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare.
(3) In cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la lit. c) și d), precum și in cazul in care contractul individual de muncă a incetat de drept ca urmare a admiterii
cererii de reintegrare pe postul ocupat de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești de reintegrare, angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte
locuri de muncă vacante in unitate, compatibile cu
pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină
a muncii.
(4) In situația in care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1),
acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă in vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii
profesionale și/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
(5) Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-și manifesta in scris consimțământul cu privire la
noul loc de muncă oferit.
(6) In cazul in care salariatul nu iși manifestă consimțământul in termenul prevăzut la
alin. (3), precum și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă
conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(7) In cazul in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la al.(1)
lit. b)-d), primarul are obligația de a emite dispoziția de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
(8) In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la al.(1) lit. a), angajatorul poate emite dispoziția de concediere numai cu respectarea dispozițiilor art. 247-252 din
Codul Muncii.
(9) Decizia se emite in scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată in
fapt și in drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul in care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă.
(10) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri re-petate de la
regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după indeplinirea de catre angajator a cercetării disciplinare prealabile.
Art. 102. (1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă
incetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat
de salariat, din unul sau mai multe motive fără legatură cu persoana acestuia.
(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă.
Art. 103. (1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.
(2) Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri
active de combatere a somajului și pot beneficia de compensații in condițiile prevăzute de lege și
de contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 104. (1) Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 din
Codul Muncii beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d),
care se afla in perioada de probă.
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(2) In situația in care in perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător, cu excepția cazului prevăzut la art. 51
alin. (2) din Codul Muncii.
(3) Dispoziția de concediere se comunică salariatului in scris și trebuie să conțină in mod
obligatoriu:
a) motivele care determina concedierea;
b) durata preavizului;
c) lista tuturor locurilor de muncă disponibile in instituție și termenul in care sala-riații urmează
să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant.
(4) Dispoziția de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.
Art. 105. (1) Prin demisie se intelege actul unilateral de voința salariatului care, printr-o
notificare scrisă, comunică angajatorului incetarea contractului individual de muncă, după implinirea unui termen de preaviz.
(2) Angajatorul este obligat să inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de
a inregistra demisia dă 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 părți in contractul individual de muncă sau,
după caz, cel prevăzut in contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20
de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de
execuție, respectiv mai mare de 45 de zile
lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să iși producă toate
efectele.
(6) In situația in care in perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă incetează la data expirării termenului de preaviz sau
la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu iși indepli- nește obligațiile asumate prin contractual individual de muncă.
Capitolul XII. REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN
MUNCĂ A SALARIAŢILOR
Art. 106. În vederea asigurării condiţiilor de protecţie a muncii şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conducerea are următoarele obligaţii:
1. să stabilească măsuri tehnice, sanitare, organizatorice de protecţie a muncii;
2. să stabilească pentru salariaţi reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii;
3. să asigure şi să controleze prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi aplicarea
de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
4. să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării sala-riaţilor la procesul de muncă: afişe, pliante, filme, etc.;
5. să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
este expus la locul de muncă;
6. să asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu;
7. să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical, corespund sarcinilor de muncă
pe care urmează să le execute;
8. să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, vătămătoare, grele precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidentelor tehnice;
9. să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie;
10. să asigure realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor;
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11. să desemneze la solicitarea inspectorului de muncă, salariaţii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă.
Art. 107. (1) Prin accident de muncă se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care are loc în timpul procesului de muncă, indiferent de
natura juridică a contractului, raportului de muncă şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate sau deces.
(2) Este accident de muncă:
- accidentul suferit de salariaţi, practicanţi, studenţi, pe timpul activităţii în cadrul instituţiei;
- accidentul suferit de orice persoană ca urmare a acţiunii intreprinse din propria iniţiativă pentru
prevenirea sau înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public sau pentru salvarea de vieţi
omeneşti;
- accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă are loc la sediul
primăriei, ori în alt loc de muncă organizat de acestea în timpul programului de muncă şi nu se
datorează culpei exclusive a accidentatului.
(3) Accidentele vor fi raportate primarului în vederea cercetării cauzelor şi stabilirii persoanelor vinovate. Rezultatul cercetării se consemnează întrun proces verbal care va stabili:
- cauzele şi împrejurările în care a avut loc accidentul;
- prevederile din normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate;
- persoanele răspunzătoare;
- sancţiunile aplicabile;
- măsuri ce se impun a fi luate pe viitor pentru preîntâmpinarea lor.
Art. 108. Nerespectarea de către salariaţi şi practicanţi a normelor de protecţie a muncii
atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală după caz, potrivit
legii.
Capitolul XIII. CRITERII ȘI PROCEDURI DE EVALUAREA PROFESIONALĂ
A. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
Art. 109. (1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
se face anual.
(2) In urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se
acordă unul dintre următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".
(3) Calificativele obținute la evaluarea profesională sunt avute in vedere la:
a) avansarea in treptele de salarizare;
b) promovarea intr-o funcție publică superioară;
c) eliberarea din funcția publică.
(4) In cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se stabilesc cerințele de formare profesională a funcționarilor publici.
(5) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor
publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, după consultarea organizațiilor sindicale ale
funcționarilor publici, reprezentative la nivel național.
B. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual
Art. 110. (1) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a eva-luării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului
ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine",
"bine", "satisfăcător" și "nesatisfăcător".
(2) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt stabilite prin dispoziție a primarului comunei Cucerdea, după cum urmează:
a) cunoştinţe şi experienţă;
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b) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) influenţă, coordonare şi supervizare;
e) contacte şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri special.
(3) Primarul comunei Cucerdea poate stabili şi alte criterii de evaluare în funcţie de
specificul domeniului de activitate și de obiectivele generale de performanță:
1. Gradul de îndeplinire a atribuților corespunzătoare funcției ;
2. Identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare a activităților curente ;
3. Cunoașterea și aplicarea consecventă a reglementărilor legale specifice activității desfășurate ;
4. Inventivitate in găsirea unor căi de optimizare a activității desfășurate;
5. Respectarea normelor de disciplină și a normelor etice in indeplinirea atribuțiilor.
Art. 111. Salariaţii contractuali nemultumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la
primarul comunei Cucerdea. Acesta soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a
referatelor întocmite de către salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar, respectând metodologia stipulată în actele normative în vigoare cu privire la evaluarea performanţelor profesionale.
Capitolul XIV. Procedura privind respectarea principiului nediscriminării şi a
înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii
Art. 112. (1) La angajare și la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va asigura
egalitatea de șanse și tratament pentru toți salariații, fără discriminări directe sau indirecte, pe
bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoașterii,
folosinței sau exercitării drepturilor decurgând din contractual colectiv de muncă.
(2) Angajatorul are obligația, la anunțarea ocuparii unui post prin material publicitar
și/sau mesaj publicitar, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informației,
potrivit principiului egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării, de a asigura liberul acces la toate etapele procesului de angajare tuturor persoanelor, fără nici o deosebire,
excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie
socială sau apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, sex sau orientare sexuală,
respectiv
de convingerile candidaților, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.
(3) Angajatorul are obligația de a nu difuza materiale publicitare și/sau mesaje publicitare
ce conțin anunțuri privind ocuparea unui post, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informației, dacă acestea restrâng participarea persoanelor interesate, în baza criteriilor prevăzute la alin. precedent.
(4) Angajatorul nu poate condiționa unei persoane alegerea sau exercitarea liberă a unei
profesii de apartenența acesteia la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv
de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenența acesteia la o categorie
defavorizată.
(5) Angajatorul are obligatia de a nu discrimina vreo persoană pe motiv că aparține unei
rase, nationalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respective datorita convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de muncă și
protecție socială, manifestată în următoarele domenii:
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;
b) stabilirea și modificarea atribuțiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;
c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;
d) formarea, perfecționarea, reconversia și promovarea profesională;
e) aplicarea măsurilor disciplinare;
f) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;
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g) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.
(6) Angajatorul are obligatia de a nu refuza angajarea în muncă a vreunei persoane pe
motiv că aceasta aparține unei rase, nationalități, etnii, religii, categorii sociale sau categorii
defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia.
(7) Angajatorul va asigura confidențialitatea datelor privitoare la rasa, naționalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele
aflate în căutarea unui loc de munca.
(8) Discriminarea angajaților de către angajator în raport cu prestațiile sociale pe care le
acordă acestora, din cauza apartenenței angajaților la o anumită rasă, naționalitate, origine etnică,
religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientarii
sexuale sau convingerilor promovate de ei, este interzisă.
(10) Prevederile anterioare nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerințelor și standardelor uzuale
în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul
prevăzut de legislația în vigoare.
Capitolul XV. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MATERNITĂȚII LA LOCURILE DE
MUNCĂ
Art. 113. (1) Salariatele gravide, cele care au născut precum și salariatele care alăptează
beneficiază de măsurile de protecție socială reglementate de OUG nr.96/2003 privind protecția
maternității la locurile de muncă, precum și de drepturile stabilite de actele normative în vigoare.
(2) Salariatele menționate mai sus au obligația de a se prezenta la medicul de familie
pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.
(3) În cazul în care salariatele nu îndeplinesc această obligație și nu informează în scris
angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale prevăzute în Ordonanța de
urgență nr.96/2003,cu excepția celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 si 25, din actul normativ.
(4) Angajatorii au obligația să adopte măsurile necesare, astfel încât să prevină expunerea
salariatelor gravide, celor care au născut precum și celor care alăptează la riscuri ce le pot afecta
sănătatea și securitatea. Mai mult decât atât acestea nu vor fi constrânse să efectueze o muncă
dăunătoare sănătății sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.
(5) Pentru toate activitatile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenti,
procedee si condiții de muncă, a căror listă este prevazută în lista nr. 1 la anexa nr.1, angajatorul
este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare a condițiilor de munca, natura,
gradul și durata expunerii salariatelor menționate mai sus, în scopul determinării oricărui risc
pentru securitatea sau sănătatea lor și oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.
(6) Evaluarile se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de
medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte de evaluare, care se vor înmâna
(în copie), în termen de 5 zile lucratoare de la data întocmirii, reprezentanților salariaților.
(7) În termen de 15 zile de la data încheierii raportului de evaluare angajatorul informează în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la
locurile lor de muncă.
(8) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunțat în scris de
către o salariată că se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. 1, acesta are obligația să înștiințeze medicul de medicina muncii, precum și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază își
desfășoară activitatea, care vor verifica condițiile de muncă ale salariatei la termenele și în condițiile stabilite prin normele legale .
(9) În cazul în care o salariată se află în una dintre situațiile prevăzute la alin 1, și desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori
cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în mod
corespunzator condițiile si/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt
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loc de munca fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de
medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.
(10) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să
îndeplinească obligația prevazută la alin. precedent, salariatele au dreptul, în baza unui certificat
medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist la concediu de risc maternal ce nu
poate depășii 120 de zile. Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizație de risc maternal egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în ultimele 6 luni anterioare datei din certificatul medical si care se suporta integral din bugetul Fondului national unic
de asigurări sociale de sănătate.
(11) Pentru salariatele gravide precum și pentru cele care au născut recent și care își desfășoară activitatea numai în poziția ortostatică sau în poziția așezat, angajatorii iau masuri
privind modificarea locului de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate
de timp, stabilite de medicul de medicina muncii, pauze și amenajări pentru repaus în poziție
sezândă sau, respectiv, pentru mișcare. Dacă amenajarea condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic și/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din
motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al
salariatei respective.
(12) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini
durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea
cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale, suportate integral
din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de
pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
(13) Salariatele gravide precum și cele care alăptează nu pot fi obligate de către angajator
să realizeze activități pentru care evaluarea a evidențiat riscul de expunere la agenți sau condiții
de muncă prevăzute la lit. A si B din lista nr. 2 la anexa nr.1.
(14) Salariatele gravide beneficiază de dispensă pentru consultații prenatale în limita a
maximum 16 ore pe lună, în condițiile prevăzute de normele legale, în cazul în care investigațiile
se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
(15) Pentru protecția sănătății lor și a copilului lor, după naștere, salariatele au obligația
de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în cadrul concediului pentru sarcină și
lăuzie cu durata totală de 126 de zile.
(16) Salariatele care alăptează, au dreptul în cursul programului de lucru, la doua pauze
pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului, sau la cerere,
pauzele pentru alaptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu
două ore zilnic. În măsura în care este posibil ca angajatorul să asigure în cadrul unității încăperi
speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condițiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.
(17) Salariatele gravide , cele care au născut recent precum și salariatele care alăptează
nu pot fi obligate să desfășoare munca de noapte și nici nu pot desfășura munca în condiții cu
caracter insalubru sau greu de suportat. La cerere salariatele pot fi transferate la un loc de muncă
de zi . În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata
va beneficia de concediul și indemnizatia de risc maternal în condițiile stabilite de normele legale.
(18) Angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei gravide, care a născut recent sau care alăptează, din motive care au legatură directă
cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediu de maternitate;
d) salariatei care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, în vârsta de pâna la 3 ani;
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e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani
sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
Dispozițiile menționate mai sus nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii.
(19) Salariatele menționate mai sus ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu
au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste
decizia angajatorului la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data
comunicării acesteia, conform legii, sarcina probei revenind angajatorului , el fiind obligat să
depună dovezile în apărarea sa pâna la prima zi de înfățișare.
Capitolul XVI. DISPOZIȚII FINALE
Art.114. Prezentul regulament de ordine interioară a fost elaborat pe baza
prevederilor Legii nr. 53/2004, republicată - Codul Muncii, ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și
ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici.
Art.115. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară și
atrage răspunderea disciplinară a funcționarilor publici și personalului contractual, în condițiile
legii.
Art.116. Comisiile de disciplină au competența de a cerceta încalcarea prevederilor
prezentului regulament și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în conditiile legii.
Art.117. În cazurile în care faptele savârșite întrunesc elementele constitutive ale unor
infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.
Art.118. Funcționarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele
săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice
sau juridice. conform legii.
Art.119. Persoanele numite sau nou angajate nu își pot începe activitatea decât după ce
au semnat că au luat cunoștință de conținutul acestui regulament, prin grija Compartimentului
Resurse Umane;
Art.120. Prezentul Regulament de Ordine Interioară va fi comunicat tuturor salariaţilor
din aparatul de specialitate al primarului comunei Cucerdea.
PRIMAR,
OLTEAN IOAN
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ANEXA nr.1
LISTA Nr. 1
LISTA
minimală a agenților, procedeelor și condițiilor de muncă susceptibile să
prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire în art. 113
A. Agenti
1. Agenti fizici, considerati ca agenti cauzali pentru leziuni ale foetusului si/sau dezlipirea de
placenta, în special:
a) socuri, vibratii sau miscari bruste;
b) manipularea manuala de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul coloanei vertebrale
dorso-lombare;
c) zgomot;
d) radiatii ionizante;
e) radiatii neionizante;
f) ambiante termice extreme, reci sau calde;
g) miscari si pozitii de munca, deplasari (fie în interiorul, fie în exteriorul unitatii),
oboseala mentala, fizica, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor gravide, celor care
au nascut recent si celor care alapteaza.
2. Agenti biologici
Agentii biologici din grupele de risc 2, 3 si 4, definite astfel conform legislatiei în vigoare, în
masura în care se cunoaste ca acesti agenti sau masurile terapeutice cerute de existent lor pun în
pericol sanatatea femeii gravide si a copilului ce urmeaza a se naste si în masura în care nu figureaza în lista nr. 2.
3. Agenti chimici
Urmatorii agenti chimici, în masura în care se stie ca pun în pericol sanatatea femeii gravide si a
copilului ce urmeaza a se naste si în masura în care nu figureaza în lista nr. 2:
a) agentii cancerigeni si/sau mutageni, în masura în care nu sunt mentionati în listele de valori
limita de expunere profesionala la agenti chimici si pulberi din normele generale de protectie a
muncii si în masura în care nu figureaza în lista nr. 2;
b) agentii chimici prevazuti în lista de valori limita de expunere profesionala la agenti chimici
din normele generale de protectie a muncii;
c) mercurul si derivatii sai;
d) medicamentele antimitotice;
e) monoxidul de carbon;
f) agentii chimici periculosi cu cale de absorbtie cutanata.
B. Procedee
Procedeele industriale ce pot duce la aparitia cancerului, prevazute în normele generale de protectie a muncii.
LISTA Nr. 2
LISTA
minimala a agentilor, procedeelor si conditiilor de munca, la care
se face referire în art. 14 din OUG nr. 96/2003
A. Salariatele gravide prevazute la art. 2 lit. c) din OUG. Nr. 96/2003.
1. Agenti
a) Agenti fizici:
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- activitatea în atmosfera hiperbarica, de exemplu în incinte presurizate si la scufundari
subacvatice
b) Agenti biologici:
• toxoplasma;
• virusul rubeolei,exceptând cazurile în care se dovedeste ca salariata gravida este suficient
protejata fata de acesti agenti prin imunizare.
c) Agenti chimici:
- plumbul si derivatii acestuia, în masura în care pot fi absorbiti de organismul uman.
2. Conditii de munca
Activitati subterane miniere
B. Salariatele care alapteaza.
1. Agenti
Agenti chimici - plumbul si derivatii sai, în masura în care pot fi absorbiti de organismul uman.
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Antetul unitatii
Nr. .... data .......
INFORMARE
privind protectia maternitatii la locul de munca
(model)*)
___________
*) Se completeaza de catre angajatori pe documente proprii, întocmite conform modelului.
Prin prezenta, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, aducem la cunostinta doamnei ...........................,
nascuta la data de ............,având CNP ..............................., cu domiciliul în judetul
...........,localitatea ......................., str. ...................... nr. .........., având profesia de .....................,
angajata în unitatea noastra în functia de ........................ si care ocupa locul de munca
................... din
sectia (atelier, compartiment etc.) ........................., faptul ca în urma evaluarii locului sau de
munca au fost constatate urmatoarele:
1. la locul dumneavoastra de munca, si anume ..................., exista/nu exista riscuri pentru sanatatea sau securitatea dumneavoastra în perioada de maternitate;
2. riscul este scazut/mediu/crescut, fiind reprezentat de:
- agenti fizici, biologici, chimici, procedee, conditii de munca .......................;
3. conform rezultatelor Raportului de evaluare nr. .............. din data de..............., riscul existent
poate/nu poate aduce prejudicii evolutiei sarcinii, sanatatii fatului/copilului sau sanatatii salariatei gravide/care alapteaza;
4. perioada de sarcina în care supunerea la risc este total interzisa este:
- în primele saptamâni [] ..........
- în ultimele luni [] ..........
- sau .........................;
5. în vederea protectiei sanatatii si securitatii dumneavoastra:
- au fost luate urmatoarele masuri suplimentare: ............................
(se vor enumera în ordinea prioritatii)
- dumneavoastra aveti obligatia de a îndeplini urmatoarele: .................
...............................................................................;
(se vor enumera în ordinea prioritatii)
6. pentru protectia sanatatii si securitatii dumneavoastra la locul de munca
în perioada de maternitate vi se vor modifica:
a) programul de munca: .....................................................;
b) conditiile de munca: ....................................................;
c) locul de munca, fiind repartizata la ....................................;
7. mentionam ca nu este posibil ca pentru protectia sanatatii si securitatii sa fie efectuata nici o
schimbare mentionata la pct. 6, din urmatoarele motive:
.............................................................................
8. având în vedere cele mentionate la pct. 1-7, medicul de medicina muncii recomanda/nu recomanda concediu de risc maternal pe o perioada de ............., pâna la eliminarea riscului existent
pentru evolutia sarcinii, sanatatii fatului/copilului sau sanatatii salariatei gravide/care alapteaza.
Semnatura angajatorului si stampila unitatii
Semnatura si parafa medicului
............................................
.............................
Data ..........................
Data ........................
Am primit,
Semnatura salariatei .........
Data .........................
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