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Prezentul Regulament Intern prezintă instituţia ca un cadru organizat în care salariaţii
conlucrează prin relaţii reciproce şi nemijlocite unii cu alţii în vederea realizării scopului propus
şi a fost elaborat în baza următoarelor acte normative:
- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările

ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr.118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii

Publice.

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE
Art.1 – Prevederile prezentului regulament se aplică întregului personal al instituţiei

indiferent de pregătire sau loc de muncă, precum şi oricărei persoane aflate în instituţie ca salariat
sau ca reprezentant al altei instituţii/societăţi/etc.

Art.2- (1) Personalul angajat al Casei Judeţene de Pensii GORJ este constituit din
funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Funcţionarii publici sunt angajaţi cu raporturi de serviciu, personalul contractual sunt
angajaţi cu contract individual de muncă .

Art.3- (1) Regulamentul intern afişează pe site-ul instituţiei şi se aduce la cunoştinţa
angajaţilor sub semnătură, prin grija conducătorului compartimentului respectiv.

(2) Prevederile regulamentului intern produce efecte pentru angajaţi din momentul
încunonştiintării acestora.

Art.4- (1) Orice angajat interesat poate sesiza conducerea Casei Judeţene de Pensii GORJ
cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept
al său.

(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern estre de competenţa
instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de
către conducerea Casei Judeţene de Pensii GORJ, a modului de soluţionare a sesizării formulate
potrivit alin.(1).

CAPITOLUL II PRINCIPII FUNDAMENTALE
Art.5- (1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi

îngrădit.
(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau

activităţii pe care urmează să o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de

muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) este nul de

drept.
Art.6 - (1) Munca forţată este interzisă.
(2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane

sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber.
(3) Nu constituie muncă forţată munca sau activitatea impusă de autorităţile publice:

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
b) pentru îndeplinirea obligaţiilor civice stabilite prin lege;
c) în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în condiţiile legii;
d) în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum:

incendii, inundaţii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte şi,
în general, în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale
ansamblului populaţiei ori ale unei părţi a acesteia.

Art.7 - (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă
de toţi salariaţii şi angajatorii.

(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex,
orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
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opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală, este interzisă.

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte
criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art.8 - (1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă
adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi
de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.

(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri
colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie
împotriva concedierilor nelegale.

(3) Pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe
criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.

Art.9 - Salariaţii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărarea drepturilor şi
promovarea intereselor lor profesionale, economice şi sociale.

Art.10 - (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-
credinţe.

(2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se
vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.

Art.11 - Cetăţenii români sunt liberi să se încadreze în muncă în statele membre ale
Uniunii Europene, precum şi în oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului internaţional al
muncii şi a tratatelor bilaterale la care România este parte.

Art.12 – (1)La baza exercitării atribuţiilor de serviciu, stau următoarele principii:
a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) eficacitate, transparenţă şi eficienţă;
c) responsabilitate şi orientare către cetăţean;
d) stabilitate în exercitarea funcţiei publice sau în executarea contractului individual de

muncă, după caz;
e) subordonare ierarhică.
Art.13- Încadrarea personalului, funcţionari publici şi personal contractual se face în

conformitate cu prevederile legale în vigoare privind cariera funcţiei publice, respectiv a
personalului contractual din sistemul bugetar;

CAPITOLUL III ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU
Secţiunea 1 Timpul de lucru

Art.14- (1) Accesul personalului in instituţie se realizează pe la intrarea principala. Este
interziza intrarea si iesirea personalului prin alte locuri dacit cele prevazute in prezentul
regulament.

(2) In timpul programului de lucru, angajatii intitutiei vor purta in mod obligatoriu ecuson,
pe care este mentionat numele, prenumele, functia si compartimentul in care isi desfasoara
activitatea.

(3) Delegatii sau persoanele care doresc accesul in institutie la factorii de conducere vor fi
anuntati telefonic de capre personalul de paza.

(4) Este permis accesul in institutie a organelor centrale si locale de presa,
radioteleviziune si cinematografie, pe baza legitimatiei de serviciu.

(5) Durata normală a timpului de lucru al fiecărui angajat cu normă întreaga, este de 8 ore
pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

(6) Repartizarea timpului de muncă se realizează în cadrul săptămânii de lucru de 5 zile,
cu două zile de repaus;

(7) Programul normal de lucru de luni până vineri inclusiv se desfăşoară în intervalul orar
800 -16 00 ;
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(8) Conducerea Casei Judeţene de Pensii GORJ îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi
procedurile impuse de legislaţia în vigoare, de a modifica programul de lucru în funcţie de
nevoile serviciului. Cu acordul său, la solicitarea salariatului, conducerea instituţiei poate stabili
programe individualizate de muncă;

(9) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, dacă au fost dispuse de şeful
ierarhic, se consideră muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător ;

(10)Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul acestuia, angajaţii
sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă;

(11)Angajaţii care întârzie la programul de lucru stabilit în conformitate cu prezentul
regulament, au obligaţia de a aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic, situaţia, chiar dacă este
vorba de concediu medical, sau alt caz de forţă majoră. Pentru întârzieri repetate la programul de
lucru, conducătorul compartimentului poate aplica sancţiuni, potrivit legii;

(12) Pentru rezolvarea problemelor personale, salariaţii pot solicita învoiri pe baza de
cerere/bilet de voie. Seful celui în cauză are obligaţia de a verifica realitatea situaţiilor prezentate
de solicitanţi. Pe durata învoirilor, şeful direct al solicitantului va lua toate măsurile
organizatorice necesare pentru ca activitatea să se desfaşoare normal;

(13) In cazul în care salariatul absentează de la programul de lucru, fără ca în prealabil să
fi solicitat învoire(accident, deces în familie, etc.), pe baza actelor doveditoare conducerea poate
considera absenţa respectivă ca fiind motivată;

(14) Conducătorii compartimentelor din cadrul instituţiei răspund de organizarea şi ţinerea
evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri,
orele prestate peste programul normal de lucru, absenţe, întârzieri de la program şi alte aspecte
care privesc timpul de muncă şi de odihnă al salariaţilor.
Serviciul de Relaţii cu Publicul

Art.15- (1)Serviciul de relaţii cu publicul se asigură, în zilele de luni până vineri, între
orele 800 -1400, pe baza graficelor lunare întocmite de şefii de servicii şi aprobate de conducătorul
instituţiei.

(2) In conformitate cu prevederile HGR nr.1723/2004 privind aprobarea programului de
măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, serviciul de relaţii cu
publicul se asigură în zilele de luni, între orele 16,00-18,00 de personalul de conducere, conform
graficului lunar, aprobat de conducătorul instituţiei.
Secţiunea 2 Sărbători legale

Art.16- Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august - sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele

religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

CAPITOLUL IV TIMPUL DE ODIHNA
Secţiunea 1 Concediul de odihnă anual

Art.17-(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor angajaţilor şi nu
poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata efectivă a concediului de
odihnă anual este stabilită în raport cu vechimea în muncă astfel:

- 21 zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de până la 10 ani;
- 25 zile lucrătoare pentru o vechime în muncă de peste 10 ani.

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat.
In cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autoritatii sau instituţiei
publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin
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15 zile lucrătoare, neîntreruptă. La solicitarea motivată a angajatului, se pot acorda fracţiuni
neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(3) In cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial,
concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în
cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat,
până la sfârşitul anului următor.

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării
raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, respectiv a contractului individual de muncă
pentru personalul contractual.

(5) Funcţionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la
care sunt îndreptăţiţi conform legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La
determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază,
şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(6) La cererea salariatului, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5
zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Secţiunea 2 Alte concedii ale salariaţilor
Art.18 - In afara concediului de odihnă, salariaţii mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile

de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
c) decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a acestuia

ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.
Concediul plătit se acordă, la cererea angajatului, cu aprobarea conducătorului instituţiei.
Art.19 -Funcţionarii publici care îşi continuă studiile în vederea promovării în clasă

beneficiază de concedii de studii potrivit legii. In cazul în care conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a
30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază
corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime.

Art.20 -(1) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate
depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:

a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in instituţiile de
invatamant superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a
examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral
sau fără frecvenţă;

b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de
doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;

c) prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
(2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin.(1), în

următoarele situaţii:
a) îngrijirea copilului bolnav in vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul

medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului
nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;

b) tratamentul medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în
cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă,
precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate,
soră, părinte, pe timpul cît aceştia se află la tratament în străinătate - în ambele situaţii cu avizul
obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.

(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele
prevăzute la alin.(1) si (2), pe durate stabilite prin acordul parţilor.

Art.21- (1) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea
de salariat.
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(2) Concediile fără plată acordate în condiţiile art.20 alin. (1) lit. a) nu afectează vechimea
în muncă.

Art.22 - Pe durata concediilor plătite nu pot fi încadrate alte persoane, urmând ca sarcinile
de serviciu ale titularilor posturilor să fie redistribuite.

Art.23 - Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare se pot încadra
alte persoane cu contracte de muncă pe durată determinată.

CAPITOLUL V DEPLASAREA, DELEGAREA, DETAŞAREA
Art.24 – (1) Deplasarea, delegarea, detaşarea poate fi dispusă de conducerea instituţiei în

condiţiile prevăzute de lege;
(2) Pe durata deplasării, delegării, respective a detaşării, angajatul îşi păstrează funcţia şi

toate celelalte drepturi, potrivit legii;
(3) Deplasarea personalului în interesul serviciului în afara localităţii, se face pe baza

Ordinului de deplasare aprobat de directorul coordonator;
(4) Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegaţie în alte locălităţi decât

cea în care îsi desfaşoară activitatea, li se acordă indemnizaţii de delegare şi li se
decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru
personalul din instituţiile publice;

Art.25 – (1) Când detaşarea sau mutarea temporară în cadrul altui compartiment se face
pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcţionarii publici detaşaţi
sau trecuţi temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege;

(2) Pe perioada detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment
funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), şi
celelalte drepturi ce se acordă personalului din cadrul autorităţii sau instituţiei
publice respective;

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutării temporare în cadrul altui
compartiment se suportă de autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul
public respectiv îşi desfaşoară activitatea.

Art.26 – (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autoritati sau instituţii publice,
în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi
pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net din ultima lună;
c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la

cererea sa.
(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei

locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI REGULI PRIVIND RAPORTURILE DE MUNCA
Secţiunea 1 Reguli specifice funcţionarilor publici
Suspendarea raportului de serviciu

Art.27 - (1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se
află în una dintre următoarele situaţii:

a) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul
unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale,
pentru perioada respectivă;

b) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condiţiile legii;
c) efectuează stagiul militar*), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
d) este arestat preventiv;
e) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcţionarul public nu se află în

concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau,
după caz, a soţiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii;

f) carantină, în condiţiile legii;
g) concediu de maternitate, în condiţiile legii;
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h) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
i) forţa majoră;
j) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni de

natura celor prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr.188/1999, republicata ;
k) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a

săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, la propunerea motivată a
comisiei de disciplină;

l) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
(2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de

drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept,
funcţionarul public este obligat să informeze în scris persoana care are competenţa legală de
numire în funcţia publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenţa legală de
numire în funcţia publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului
public, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) şi l).

(3) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică are obligaţia să
asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condiţiile necesare
reluării activităţii de către funcţionarul public.

Art.28 - (1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în
următoarele situaţii:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul
copilului cu handicap pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, în alte
situaţii decât cele prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea 188/1999 republicata;

d) pentru participare la campania electorală;
e) pentru participarea la grevă, în condiţiile legii.
(2) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile

calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin.
(1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei.

Art.29-(1) Reluarea activităţii se dispune prin decizia directorului executiv.
(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului

de serviciu, precum şi cel prin care se dispune reluarea activităţii de către funcţionarul public se
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
emiterii.

(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă
determinată, în condiţiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor
publici nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul funcţionarului
public în cauză.

(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. c) şi art.
95 alin. (1) lit. c) din Legea nr.188/1999 republicata, se consideră vechime în funcţia publică.

Încetarea raportului de serviciu
Art. 30 Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act

administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, directorul
executiv şi are loc în următoarele condiţii:

a) de drept;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din funcţia publică;
d) prin destituire din funcţia publică;
e) prin demisie.
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Art. 31 - (1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii

funcţionarului public;
c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 54

lit. a), d) şi f) din Legea nr.188/1999 republicată;
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de

cotizare pentru pensionare;
e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia

publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă;

f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea nr.188/1999 republicată, sau prin care s-a
dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive şi irevocabile a
hotărârii de condamnare;

g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsură de siguranţă ori
ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
dispus interdicţia;

h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia
publică.

(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5
zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală
de numire în funcţia publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a
raporturilor de serviciu se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10
zile lucrătoare de la emiterea lui.

Art.32-(1) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune
eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în
termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:

a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă
localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;

b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării
activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către
funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive
neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
dispus reintegrarea;

d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la
evaluarea performanţelor profesionale individuale;

e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. g) din Legea
nr.188/1999 republicată;

f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a
organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească
atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;

g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a
numirii în condiţiile art. 93 din Legea nr.188/1999 republicată.

(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) reprezintă motive neimputabile
funcţionarilor publici.

(3) În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să
acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

(4) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia
publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără
afectarea drepturilor salariale cuvenite.
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(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul
autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are
obligaţia de a le pune la dispoziţie funcţionarilor publici.

(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante
corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are
obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista
funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare,
identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau
la cerere.

(7) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice
vacante la nivel inferior.

Art.33 – (1) Funcţionarii publici care au fost eliberaţi din funcţia publică în condiţiile art.
99 alin. (1) lit. a)-c), e) şi g) din Legea nr.188/1999 republicată îşi păstrează calitatea de
funcţionar public şi trec în corpul de rezervă, care este gestionat de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici.

(2) Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a numi funcţionarii
publici redistribuiţi cu caracter permanent sau temporar.

(4) În cazul în care conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice refuză încadrarea
funcţionarilor publici în condiţiile alin. (3), funcţionarul public se poate adresa instanţei de
contencios administrativ competente.

(5) Funcţionarii publici părăsesc corpul de rezervă îşi pierd calitatea de funcţionar public
în următoarele situaţii:

a) după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă;
b) în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie într-o

funcţie publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite şi pregătirii profesionale, iar
funcţionarul public o refuză;

c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni;
d) la cererea funcţionarului public.

Art.34-(1) În caz de reorganizare a autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici
vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente în următoarele cazuri:

a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%;
b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor

aferente funcţiei publice;
d) este schimbată structura compartimentului.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale funcţionarului public;
b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru funcţia publică;
c) pregătirea profesională;
d) să fi desfăşurat activităţi similare.

(3) În cazul în care există mai mulţi funcţionari publici, se organizează examen de către
autoritatea sau instituţia publică.

(4) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în
proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului
respectiv, referitoare la studii.

(5) În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea sau instituţia
publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data
reorganizării.

Art.35 - (1) Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art.78 din Legea
nr.188/1999 republicată, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire
în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului
public, în următoarele cazuri:
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a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare
care a avut consecinţe grave;

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu
acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii
cazului de incompatibilitate.

(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcţionarului public în termen
de 5 zile lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se facă
anterior datei destituirii din funcţia publică.

Art.36 - Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin
demisie, notificată în scris persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică.
Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

Art.37-(1)La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului de serviciu
funcţionarul public are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în
vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.

(2) La încetarea raportului de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile
dobândite în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive
imputabile acestuia.

(3) Funcţionarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în
cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în condiţiile prevăzute de Legea nr.188/1999
republicată, la:

a) art.98 alin.(1) lit.c), cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai
îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. a);

b) art. 98 alin. (1) lit. e) şi h);
c) art. 99 alin. (1).

Art.38 – (1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul
public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios
administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea
raportului de serviciu, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi plata de către autoritatea sau instituţia publică
emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi
recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcţionarul public.

(2) La solicitarea funcţionarului public, instanţa care a constatat nulitatea actului
administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcţia publică deţinută.

Secţiunea 2 Reguli specifice personalului contractual
Suspendarea contractului de muncă

Art.39- (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin
acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării
muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor 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.

(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea
sa de salariat.

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză
de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

(6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care
au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă,
cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Art.40 - Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
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c) carantină;
d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti,

pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
f) forţă majoră;
g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură

penală;
h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori

atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit
avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de
muncă încetează de drept;

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Art.41 - (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului,

în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul

copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel

central sau local, pe toată durata mandatului;
f) participarea la grevă.
(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale

salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul
individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.

Art.42 - (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului
în următoarele situaţii:

a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;
b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta

a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea
definitivă a hotărârii judecătoreşti;

c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de
muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

d) pe durata detaşării;
e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză,

salariatul îşi reia activitatea anterioară şi i se plăteşte, în temeiul normelor şi principiilor
răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost
lipsit pe perioada suspendării contractului.

(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea
corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului,
după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor
salariaţilor, după caz.

Art.43 - (1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii
implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o
indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 42 alin. (3).

(2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se
vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea
activităţii.
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Art.44 - Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul
concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.
Încetarea contractului individual de muncă

Art.45 - Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ

prevăzute de lege.
Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Art.46 -(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul

dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa
conform legii;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii
sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;

c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate,
pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei
standard de pensionare;

d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data
la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei
persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor,
autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de
siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti
prin care s-a dispus interdicţia;

i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinată;

j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de încetare de drept
a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea
acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile
respective în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.47 - (1) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea
valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

(2) Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea

ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
(4) În situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau

obligaţii pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective
de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale
aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.

(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are
dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.

(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin
acordul părţilor.

(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.
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CAPITOLUL VII DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONDUCERII
SI ALE ANGAJATILOR

Secţiunea 1 Drepturile si obligaţiile conducerii Casei Judeţene de Pensii GORJ
Art.48 – Drepturile conducerii Casei Judeţene de Pensii GORJ sunt următoarele:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat, sub rezerva

legalităţii lor;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile

corespunzătoare, potrivit legii şi prezentului Regulament Intern.
Art.49- Obligaţiile conducerii Casei Judeţene de Pensii GORJ sunt următoarele:
a) sa pună la dispoziţia angajaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloacele materiale si

de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de munca pentru atingerea standardelor
de performanta cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;

b) sa urmărească periodic modul in care dotarea compartimentelor de munca este
realizata in raport de cerinţele si specificul fiecărei activitatea;

c) sa organizeze activitatea angajaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare a
instituţiei, precizând prin fisa postului, atribuţiile fiecăruia in raport cu studiile, pregătirea
profesionala si specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil, volumul de muncă al
fiecăruia;

d) sa răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât
în cadrul instituţiei, cât şi în afara acesteia;

e) să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională, avându-se în
vedere dezvoltarea competentelor precum şi anticiparea necesarului de competente corespunzător
atribuţiilor specifice instituţiei;

f) să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a angajaţilor;
g) să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la

securitatea şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru
muncă prestată;

h) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din raporturile de serviciu,
contractele individuale de muncă, prevăzute de legile în vigoare;

i) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

j) să acorde angajaţilor drepturile ce decurg din condiţiile de muncă, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;

k) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină,
şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de angajaţi, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;

l) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;

m) să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor
care pot produce pagube patrimoniului instituţiei;

n) să respecte prevederile legale in vigoare în legătura cu numirea, avansarea şi
promovarea personalului;

o) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
p) să prevină şi să sancţioneze, conform legii, orice formă de discriminare.

Secţiunea 2 Drepturile si obligaţiile salariaţilor
Art.50 - Salariaţii au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru muncă depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
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d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la formare profesională sau specializare, în condiţiile legii;
g) dreptul la informare şi consultare;
h) dreptul de asociere sindicală.

Secţiunea 3 Drepturi şi îndatoriri specifice funcţiei publice
Art. 51 –(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi specifice funcţiei publice:
a) dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi

celerităţii serviciului public;
b) dreptul de a se asocia în sindicat, de a înfiinţa organizaţii sindicale, de a adera la

acestea şi de a exercita orice mandat în cadrul acestora, excepţie făcând înalţii funcţionari publici
de conducere şi alte categorii de funcţionari publici cărora le este interzis acest drept prin statute
speciale;

c) dreptul de a fi informaţi cu privire la deciziile care se iau în aplicarea Statutului
funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare şi
care îi vizează în mod direct;

d) dreptul de a fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile
legii;

e) dreptul de a fi protejaţi împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj
cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta, potrivit legii;

f) dreptul de a refuza, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la
superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale, iar dacă cel care a emis dispoziţia, o formulează în
scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit
ilegală şi să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de
situaţii;

g) dreptul de a promova în funcţia publică şi de avansa în gradele de salarizare;
h) dreptul de a participa la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice vacante,

într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, urmare a dobândirii unei diplome de studii de
nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;

i) dreptul de a fi reintegraţi în funcţia publică deţinută anterior şi achitarea
drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare din funcţia publică, dacă s-a dispus
scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, precum şi în situaţia în care
instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal;

j) dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ, împotriva ordinului
sau dispoziţiei de imputare;

k) păstrarea drepturilor dobândite în cadrul carierei, la încetarea raporturilor de
serviciu, cu excepţia cazului în care acestea au încetat din motive imputabile funcţionarului
public.

(2) Îndatoririle specifice funcţiilor publice:
a) funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism,

imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă
care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
funcţionarilor publici;

b) funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite
cetăţenilor;

c) funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională
şi civică prevăzute de lege;

d) funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de conducere în structurile
sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului
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acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice
sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice;

e) funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se
abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu
favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca
şi partidelor politice;

f) funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin
din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;

g) funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la
superiorii ierarhici;

h) funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea
dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis
dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului
în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă
superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii;

i) funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu,
precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau
cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes
public;

j) funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect,
pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje;

k) la numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu,
funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual, potrivit legii;

l) funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către
superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

m) funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare
intră în competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite
asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;

n) funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului
de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.

Secţiunea 4 Drepturi şi obligaţii specifice personalului contractual
Art.52 –(1) Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă au următoarele drepturi

specifice raporturilor de muncă:
a) dreptul la salarizare pentru muncă 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 si 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) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi

revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
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c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul
colectiv de munca aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

CAPITOLUL VIII ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI APLICABILE
Secţiunea 1 Abateri disciplinare şi sancţiuni specifice funcţiilor publice

Art.53 - (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi

desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de

interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei

publice şi funcţionarilor publici.

(2) Sancţiuni disciplinare specifice funcţiilor publice :
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare

în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă

de până la un an;
e) destituirea din funcţia publică.
La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea

abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi
consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum
şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în
condiţiile prezentei legi.

Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei
de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data
săvârşirii abaterii disciplinare.

În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea
neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau
până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.

Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit
o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa
cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui
compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice.

Art.54 –(1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art.54 alin. (2) lit.a) se poate aplica direct
de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică.

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.54 alin.(2) lit.b)-e) se aplică de
persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la propunerea comisiei de
disciplină.
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(3) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a
faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie
consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la
audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se
consemnează într-un proces-verbal.

(4) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei
de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau
dispoziţiei de sancţionare.

Secţiunea 2 Sancţiuni disciplinare specifice personalului contractual
Art.55- (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care

salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singura sancţiune.
Art.56 – (1)Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu

gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 49

alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
(3) In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în

scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul,
data, ora şi locul întrevederii.

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (3) fără
un motiv obiectiv da dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile.

(5) In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea
toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la
cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

(6) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(7) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la
data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(8) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de
refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(9) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
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CAPITOLUL IX CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE
PROFESIONALA A SALARIATILOR

Sectiunea 1 Criteriile şi procedura de evaluare profesională a funcţionarilor publici
Art.57- (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se

realizează de către evaluator.
(2) Are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi

desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice,

pentru funcţionarul public de conducere;
c) conducătorul instituţiei – directorul executiv ori adjunctul acestuia, pentru funcţionarii

publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
Art.58 - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul

pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei

evaluate.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale

funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului public

evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public
va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de
serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor
prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea
raporturilor de serviciu;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul
de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz
evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de
serviciu sau raporturilor de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice
de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine.
Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale
individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte o diplomă
de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică
corespunzătoare studiilor absolvite;

d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat în grad
profesional.

(4) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu
respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a) şi b), evaluarea funcţionarilor publici nu
va fi făcută în următoarele situaţii:

a) delegarea funcţionarului public;
b) suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 94 alin.

(1) lit. f), h), i) şi k) din Legea nr. 188/1999, republicată;
c) încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 98 alin. (1)

lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999, republicată.
Art.59 - Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
Art.60 - (1) Persoanele care au calitatea de evaluator au obligaţia de a stabili obiective

individuale pentru funcţionarii publici prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul
profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile funcţionarului public.
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(2) Performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt evaluate pe baza
criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în funcţie de specificul
activităţii compartimentului în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea.

Art.61 - (1) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică;
b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;
c) să fie prevăzute cu termene de realizare;
d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu

resursele alocate;
e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile

autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin

modificări în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Obiectivele revizuite se
vor menţiona în raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului
public.

(3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de
performanţă.

Art.62-(1) Criteriile de performanţă ale funcţionarilor publici sunt stabilite prin hotarare
de guvern, diferenţiat pentru funcţiile publice de conducere şi pentru funcţii publice de execuţie.

(2) În funcţie de specificul activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi de activităţile
efectiv desfăşurate de către funcţionarul public, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de
performanţă. Criteriile de performanţă astfel stabilite se aduc la cunoştinţa funcţionarului public
evaluat la începutul perioadei evaluate, sub sancţiunea neluării lor în seamă.

(3) Funcţionarii publici care exercită cu caracter temporar o funcţie publică de conducere
vor fi evaluaţi, pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de performanţă stabilite
pentru funcţia publică de conducere respectivă.

Art.63- (1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face
parcurgându-se următoarele etape:

a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a
obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă;

b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea
îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.

(2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică
a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale
revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.

(3) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.

(4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru
obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3).

(5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este următoarea: nota 1 - nivel
minim şi nota 5 - nivel maxim.

Art.64 - Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum
urmează:

a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art.65 - În vederea completării raportului de evaluare a performanţelor profesionale

individuale ale funcţionarilor publici, evaluatorul:
a) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective

întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
c) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
d) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
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Art.66 - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de
informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoştinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în
raportul de evaluare;

b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul
public evaluat.

(2) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie
asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de
evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere
comun.

Art.67 - Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum
urmează:

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51 -4,50 - bine;
d) între 4,51-5,00 - foarte bine.
Art.68 - (1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în care

calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei, raportul de evaluare nu se contrasemnează.
(2) Are calitatea de contrasemnatar funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului,

potrivit structurii organizatorice, directorul executiv, respective directorul executiv adjunct.
Art.69 -(1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului

în următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut

fi soluţionate de comun acord.
(2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la

cunoştinţă funcţionarului public.
Art.70 -(1) Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la

conducătorul instituţiei - directorul executiv. Conducătorul instituţiei soluţionează contestaţia pe
baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat,
evaluator şi contrasemnatar.

(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă
de către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15
zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

(3) Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile
calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.

(4) Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate
potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

(5) Funcţionarii publici evaluaţi direct de către conducătorul instituţiei nemulţumiţi de
rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Sectiunea 2 Criteriile şi procedura de evaluare profesională a personalului contractual
Art.71 - Activitatea profesională se apreciază anual în perioada cuprinsa intre 1-31

ianuarie pentru anul anterior celui în care se face evaluarea. Perioada evaluată este cuprinsă între
1-31 decembrie şi procesul de evaluare se realizeză pe baza următoarelor criterii:

a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi deversitatea activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) influenţă, coordonare şi supervizare;
e) contacte şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.

(2) Pentru fiecare criteriu se acordă note de la 1 la 5.



21

(3) Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare
criteriu.

(4) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 – 2,00 = nesatisfăcător;
b) între 2,01 – 3,50 = satisfăcător;
c) între 3,51 – 4,50 = bine;
d) între 4,51 – 5,00 = foarte bine.

(5)Notele corespunzătoare fiecarui criteriu vor fi acordate de către evaluator(conducătorul
ierarhic superior al persoanei evaluate).

(6) După aducerea la cunoştinţă persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în
fişa de evaluare, aceasta se semnează şi se datează de către evaluator şi persoana evaluată, şi se
înaintează contrasemnatarului, superiorul ierarhic al evaluatorului.

Art.72 - (1) Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul
instituţiei.

(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă şi se
soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
contestaţiei. Rezultatul contestaţiei se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare
de la soluţionarea contestaţiei

(3) Angajaţii nemulţumiţi de modul de solutionare a contestaţiei se pot adresa instanţei
competente în condiţiile legii.

CAPITOLUL X REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA
ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL INSTITUŢIEI

Art.73 - Conducerea institutiei are următoarele îndatoriri:
a) îndatorirea de a organiza activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă;
b) îndatorirea de a lua toate măsurile pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor;
c) îndatorirea de a asigura securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate

de muncă;
d) îndatorirea de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide

şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, conform actelor normative în vigoare;
e) îndatorirea de a aplica măsurile generale de protecţie a muncii pentru prevenirea

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
f) îndatorirea de a lua măsurile de protecţie a muncii specifice pentru anumite

profesii sau anumite activităţi din cadrul instituţiei;
g) îndatorirea de a asigura toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli

profesionale, în condiţiile legii;
h) îndatorirea de a asigura echipamentele individuale şi de muncă, conform

normativelor în vigoare;
i) îndatorirea de a organiza controlul permanent al stării materialelor, dotarilor şi

substanţelor folosite în procesul muncii;
j) îndatorirea de a asigura condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente

de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru
evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent;

k) îndatorirea de a îndeplini măsurile de securitate şi sănătate în muncă, prin numirea
unui lucrator desemnat cu îndeplinirea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;

l) îndatorirea de a efectua periodic măsurători pentru controlul încadrării în limite
normale a factorilor de solicitare fizică şi nervoasă (zgomot, umiditate, temperatură, circulaţia
aerului etc.);

m) îndatorirea de a elabora şi afişa la locuri vizibile planul de evacuare a salariaţilor
în caz de pericol (cutremur, incendiu etc.);

n) îndatorirea de a dota grupurile sanitare cu materialele necesare întreţinerii
curăţeniei, în scopul asigurării confortului necesar respectării intimităţii fiecărei persoane,
precum şi pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor;

o) îndatorirea de a efectua periodic lucrări de deratizare şi dezinsecţie;



22

p) îndatorirea de a amenaja locuri speciale pentru fumat;
q) îndatorirea de a efectua curăţenia în birouri, grupuri sanitare, holuri şi incinta

instituţiei;
r) îndatorirea de a asigura accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a

muncii.
Art.74 - Salariaţii au următoarele îndatoriri:

a) îndatorirea de a respecta regulile de protecţie a muncii, de prevenire a accidentelor
de muncă şi a bolilor profesionale, generale şi specifice;

b) îndatorirea de a respecta regulile stabilite pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii
salariaţilor;

c) îndatorirea de a utiliza echipamentul tehnic (utilaje de calcul, birotică, aparate,
autovehicule etc.), echipamentul individual de protecţie şi de lucru şi materialele igienico-
sanitare, primite în folosinţă, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, fiind interzisă
utilizarea în scopuri personale;

d) îndatorirea de a solicita efectuarea depanărilor la echipamentul tehnic de către
personalul specializat, fiind interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului
tehnic sau echipamentului individual defect;

e) îndatorirea de a păstra curăţenia la locul de muncă şi în incinta instituţiei;
f) îndatorirea de a asigura lucrările şi documentele, prin depunerea acestora, zilnic, la

terminarea programului de muncă, în dulapuri sau birouri prevăzute cu sisteme şi dispozitive
de închidere;

g) îndatorirea de a se supune controlului medical.
Art.75 - Declararea şi comunicarea accidentelor de muncă se va face potrivit

reglementărilor în vigoare, după cum urmează:
a) toate accidentele survenite în timpul serviciului, vor fi anunţate imediat conducerii

instituţiei sau înlocuitorului de drept al acestuia, de către conducătorul compartimentului în
care lucrează salariatul accidentat. În mod asemănător se va proceda şi în cazul accidentelor
survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers, atunci când conducătorul
compartimentului în care lucrează salariatul a luat cunoştinţă de producerea accidentului;

b) accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul
colectiv, vor fi comunicate de îndată de către conducerea instituţiei sau o altă persoană
desemnată, Inspecţiei Muncii, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit
legii.

CAP.XI DISPOZIŢII FINALE
Art.76 - În sensul prezentului Regulament intern, prin salariaţi se înţelege funcţionarii

publici şi salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă.
Art.77 - Dispoziţiile prezentului Regulament intern se întregesc cu celelalte dispoziţii

cuprinse în Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia
muncii şi, în măsura în care nu contravin specificului funcţiei publice sau raporturilor de muncă,
cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz.

CONDUCEREA,
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