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                                                                                                                     Anexa Nr.1 

 

REGULAMENT INTERN 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Regulamentul stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii pentru salariaţii 

din cadrul Primăriei oraşului Lipova, cu sediul în loc. Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, bl._-_, sc._-

_, ap.-_  în baza Codului Muncii şi a legislaţiei in domeniu.  

Art.2. Salariaţii din cadrul Primăriei oraşului Lipova au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile 

generale şi permanente de conduită şi disciplină stabilite potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament 

intern. 

Art.3.   Regulamentul se aplică tuturor salariaţilor. 

Art.4.   Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la: 

 reguli privind proteţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

 reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de 

încalcare a demnităţii; 

 drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 

 procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; 

 reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

 abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

 reguli referitoare la procedura disciplinară; 

 modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

 criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor. 

Art.5.  Dispoziţiile prezentului Regulament pot fi completate prin norme interne de serviciu. 

  

CAPITOLUL II 

REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA  

ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII 

 

Art.6. Conducerea instituţiei are obligaţia să ia măsurile necesare pentru protejarea vieţii, securităţii şi 

sănătaţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi 

pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare 

acesteia.  

Art.7. Angajatorul, prin persoana desemnată a se ocupa de activităţile de protecţie şi securitate în 

muncă,  asigură condiţii ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă si adecvată în domeniul 
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securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice 

locului de muncă şi postului său în următoarele situaţii: 

 la angajare; 

 la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 

 la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului 

existent; 

 la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

 la executarea unor lucrări speciale. 

Art.8. Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile privind protecţia şi securitatea în muncă pe 

baza următoarelor principii generale de prevenire: 

 evitarea riscurilor; 

 evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

 combaterea riscurilor la sursă; 

 adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea 

echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii 

monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra 

sănătăţii; 

 adaptarea la progresul tehnic; 

 înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos; 

 dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea 

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 

 adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală; 

 furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

Art.9. (1) Toate accidentele survenite in timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi 

declarate imediat conducerii Primăriei oraşului Lipova. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul 

accidentelor survenite pe traseul domiciliu-loc de muncă şi invers, precum şi în cazul delegărilor sau 

detaşărilor in interesul serviciului.  

          (2) Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi 

comunicate de îndată către conducerea Primăriei oraşului Lipova, Inspecţia Muncii sau, după caz, 

Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.  

Art.10. Instruţiunile prevăzute în prezentul Regulament intern, impun ca fiecare salariat să desfăşoare 

activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât 

propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.  

Art.11. Condiţiile privind utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi 

de lucru şi materialelor igienico-sanitare: 

 fiecare angajat este obligat să utilizeze corect echipamentul tehnic din dotare, fiind interzisă 

utilizarea acestuia în scopuri personale;  

 sunt considerate echipamente tehnice echipamentele de calcul, birotica, autovehiculele, 

aparatele, în general toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

de serviciu;  

 echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi din alte 

reglementări referitoare la protecţia muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa 

angajaţilor, a persoanelor aflate în instituţie în interes de serviciu sau a altor persoane pentru 

care se asigură protecţia muncii;  
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 este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau individual, 

defect, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, angajatul fiind obligat să 

apeleze la serviciile acestuia. 

 orice salariat este obligat să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice 

situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea 

şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 orice salariat este obligat să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp 

cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către 

inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 orice salariat este obligat să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 orice salariat este obligat să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari. 

Art.12. Este interzis fumatul în spaţiile publice închise, respectiv în toate spaţiile din interiorul 

instituţiei. 

Art.13. Fumatul este permis numai în spaţiile special amenajate pentru fumat, cu respectarea 

următoarelor condiţii: 

 să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului 

viciat în spaţiile publice închise; 

 să fie ventilate, dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

 să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: 

«Spaţiu pentru fumători», «Loc pentru fumat», «Cameră de fumat», «Încăpere în care este 

permis fumatul», astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul că numai în acel spaţiu 

se poate fuma. 

Art.14. Dispoziţiile legale ce reglementează fumatul sau interzicerea acestuia în instituţie sunt 

obligatorii atât pentru salariaţii acesteia, cât şi pentru persoanele aflate ocazional pe teritoriul ei. 

Art.15. Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la fumat precum şi nerespectarea locurilor special 

amenajate pentru fumat constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu amendă conform legilor in 

vigoare. 

Art. 16. (1) În locurile cu pericol de incendiu este interzis fumatul şi este interzis accesul cu ţigări, 

chibrituri sau brichete. 

  (2) Nerespectarea acestei dispoziţii constituie abatere disciplinară. 

Art.17. Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigară sau a ţigărilor aprinse este interzisă. 

Nerespectarea acestei dispoziţii constituie abatere disciplinară.  

Art.18. (1) In cazul producerii unui incendiu, evacuarea personalului se va face conform planului 

întocmit in acest scop.  

Art.19. Potrivit O.U.G.nr.96/2003, privind Protecţia maternităţii la locurile de muncă, conducerea 

Primăriei orasului Lipova işi asumă următoarele obligaţii: 

 Să prevină expunerea salariatelor gravide si/sau mame, lăuze sau care alăptează la riscuri ce le 

pot afecta sănătatea şi securitatea, şi să nu le constrângă la efectuarea unor munci dăunătoare 

sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou născut după caz; 

 Dacă o salariată gravidă şi/sau mamă, lăuză sau care alăptează îşi desfăşoară activitatea într-un 

loc de muncă care prezintă riscuri asupra sarcinii sau alăptării, angajatorul se obligă să îi 

modifice condiţiile de muncă, sau programul de lucru, sau să îi ofere alt loc de muncă fără 

riscuri, la cererea scrisă a salariatei; 
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 Să anunţe în scris salariatele asupra evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile 

lor de muncă; 

 Să acorde celelalte drepturi cuvenite salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează 

prevăzute în legislaţia în vigoare. 

Art.20. (1) Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice în timpul serviciului, precum şi prezentarea 

la serviciu sub influenţa alcoolului. 

  (2) În timpul serviciului şi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, salariaţii sunt obligaţi să 

aibă o comportare demnă şi corectă. 

Art.21. Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii Primăriei oraşului Lipova au 

următoarele obligaţii: 

 să răspundă pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii; 

 să fumeze numai în locurile special stabilite de conducere; 

 să nu păstreze, distribuie sau să vândă substanţe/medicamante al căror efect poate  produce 

dereglări comportamentale; 

    În caz de pericole majore (incendiu, calamităţi naturale, război, atac cu bombă), evacuarea 

personalului şi a materialelor în locurile stabilite se va face conform  Planurilor de P.S.I. si P.C. 

Art.22.(1) Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, 

procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1 din OUG. 96/2003, 

angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, 

gradul şi durata expunerii salariatelor, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau 

sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. 

            (2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie 

a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise. 

            (3) Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să 

înmâneze o copie a acestuia reprezentanţilor salariaţilor. 

            (4) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la 

care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din OUG.96/2003. 

Art.23. (1) În cazul în care o salariată se află în una dintre următoarele situaţii şi anume  salariată 

gravidă şi/sau mamă, lăuză sau care alăptează, şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă 

riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul că 

angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă 

nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, 

conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea 

veniturilor salariale. 

             (2) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să 

îndeplinească obligaţia prevăzută în alin.1, salariatele în cauză au dreptul la concediu de risc maternal, 

în conformitate cu părevederile OUG. 96/2003. 

Art.24. (1) Pentru salariatele care se află în una dintre situaţiile : salariată gravidă şi/sau mamă, lăuză, 

şi îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de 

a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze 

şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare. 

              (2) Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea 

poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă 

sau, respectiv, pentru mişcare. 

              (3) Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de 

vedere tehnic şi/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. 
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CAPITOLUL III 

 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 

 ÎNLATURARII ORICAREI FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITATII 

  

Art.25. (1) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 

optiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa ori 

activitate sindicală, este interzisă. 

            (2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1), care au ca scop sau 

ca efect neacordarea, restrângerea ori înlaturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 

prevăzute în legislaţia muncii. 

            (3) 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. 

             (4) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă în orice discriminare bazată pe 

criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de renumerare. 

Art.26. (1) Prin harţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de 

sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauza şi crearea unui 

mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

             (2) Prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu 

conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii 

unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

Art.27 La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, 

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, 

optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori 

activitate sindicala. 

Art.28. Este interzis orice comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii sau crearea 

unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei 

persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acesteia/acestuia la o rasă, 

naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau 

orientarea sexuală a acestuia/acesteia. 

Art.29.  Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei persoane de 

către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.  

Art.30. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 

hartuire sau hartuire sexuală, având ca scop sau efect: 

 de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

 de a influenta negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, 

remuneraţia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, 

în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuală.   

Art.31. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: 

 anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante din sectorul public sau privat; 
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 încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

 stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;  

 stabilirea remuneraţiei; 

 beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale; 

 informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare 

şi recalificare profesională; 

 evaluarea performanţelor profesionale individuale;  

 promovarea profesională; 

 aplicarea măsurilor disciplinare;  

 dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

 orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art.32. Maternitatea nu constituie un motiv de discriminare pentru selecţia candidatelor la angajare. 

Art.33. Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de 

graviditate. 

 

CAPITOLUL  IV 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 

 

Art.34. Conducerea instituţiei are datoria să ia toate măsurile pentru asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare desfăşurării activităţii instituţiei. 

Art.35. (1) Conducerea instituţiei asigură buna organizare a întregii activităţi, pentru buna gospodărire 

a fondurilor materiale şi băneşti, în care sens stabileşte normele de disciplină a muncii, obligaţiile 

salariaţilor, precum şi răspunderea acestora pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu. 

Art.36.  (1) Angajatorul are următoarele drepturi: 

- să stabilească organizarea şi funcţionarea unitătii; 

- să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii 

- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

- să constate savârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzatoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

- să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării 

acestora; 

        (2) Angajatorul este obligat să asigure egalitatea de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi 

bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. 

Art.37. Angajatorul este obligat: 

 - să informeze salariaţii asupra condiţilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 

- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 

- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 

din contractele individuale de muncă;  
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- să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor 

sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. 

Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicatibil. 

- să se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor 

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora; 

- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze 

contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 

- să înfiinteze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

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

- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 

 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR 

 

Art.38. Salariaţii Primăriei oraşului Lipova  au următoarele drepturi : 

- dreptul la salarizare pentru munca depusă;  

- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

- dreptul la concediu de odihnă anual;  

- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;  

- dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

- dreptul la acces la formarea profesională; 

- dreptul la informare şi consultare; 

- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

- dreptul la protecţie în caz de concediere;  

- dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

- dreptul de a participa la acţiuni colective; 

- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

- alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

Art.39. (1) Salariaţii Primăriei oraşului Lipova au obligaţia de a respecta ordinea şi disciplina la locul 

de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin conform fişei postului şi dispoziţiilor 

organelor de conducere. 

  (2). Principalele obligaţii ale salariaţilor sunt : 

- obligaţia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei 

postului; 

- obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

- obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 

-  alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 

 

CAPITOLUL V 

 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR 

SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
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Art.40. Angajaţii au dreptul să formuleze cereri sau reclamaţii cu privire  la raportul de muncă existent 

în legătură cu relaţiile de muncă şi condiţiile de muncă, securitate şi sănătate în muncă. Toate 

cererile/reclamaţiile se formulează în scris şi se depun spre înregistrare conducerii societăţii.    

Art.41. (1) Angajaţii au dreptul ca în cazul în care se consideră discriminaţi după criteriul de sex să 

formuleze sesizări, reclamaţii ori plângeri către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct 

implicat, şi să solicite sprijinul reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la 

locul de muncă. 

             (2) În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul unităţii prin 

mediere, persoana angajată care justifică o lezare a drepturilor sale în domeniul muncii, în baza 

prevederilor prezentei legi, are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească competentă, 

la secţiile sau completele specializate pentru conflicte de muncă şi litigii de muncă ori de asigurări 

sociale în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau făptuitorul ori, 

după caz, la instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei. 

              (3) Prin plângerea introdusă în condiţiile prevăzute la alin. (2) persoana angajată care se 

consideră discriminată după criteriul de sex are dreptul să solicite despăgubiri materiale şi/sau morale, 

precum şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârşit. 

Art.42. (1) Persoana care justifică o lezare a drepturilor sale în baza prevederilor legii 202/2002, în alte 

domenii decât cel al muncii, are dreptul să introducă plângere către instanţa judecătorească 

competentă, potrivit dreptului comun. 

            (2) Prin plângerea introdusă în condiţiile prevăzute la alin. (1) persoana care se consideră 

discriminată după criteriul de sex are dreptul să solicite despăgubiri materiale şi/sau morale, precum 

şi/sau înlăturarea consecinţelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a săvârşit. 

Art.43. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, 

în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

Art.44. Toate cererile, sesizările/reclamaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile, dacă legea  

specială nu prevede altfel. Dacă este cazul se solicită sprijinul reprezentanţilor salariaţilor. 

Art.45. În situaţia în care petiţionarul este nemulţumit de răspunsul primit se poate se adresa 

instituţiilor competente.  

 

CAPITOLUL VI 

 

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE 

 

     Timpul de muncă 

 

Art.46. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la 

dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale conform prevederilor contractului 

individual de muncă, a contractului colectiv de muncă aplicabil, cât şi acordurilor colective, sau alte 

prevederi legale.  

Art.47. (1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi şi 40 ore pe săptămână şi este 

valabilă pentru toţi angajaţii instituţiei, indiferent de funcţia ocupată. 

            (2) În cazul tinerilor în vârsta de pâna la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 

de 30 de ore pe saptamâna.  

            (3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 

inclusiv orele suplimentare. Pentru efectuarea orelor suplimentare se vor respecta prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

Art.48.  (1)   Programul de lucru se desfăşoară astfel : 
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         - pentru personalul contractual de la Serviciul Comunitar  pentru zone verzi, străzi, întreţinere şi 

reparaţii infrastructură şi Serviciul Pieţe, târguri şi oboare     - între orele  7,00 - 15,00  

         - pentru personalul care lucrează în ture cu respectarea programului conform graficului 

         - pentru celelalte categorii de personal :     - între ora 8,00 şi ora 16,00 

             (2) Conducerea Primăriei oraşului Lipova are dreptul, respectând limitele şi    procedurile 

impuse de reglementările în vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţi. 

Art.49. (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal,  este considerată 

muncă suplimentară. 

             (2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de 

forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecinţelor unui accident. 

             (3) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară cu respectarea 

prevederilor legale. 

             (4) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor legale, este 

interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgenţe  destinate prevenirii 

producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. 

            (5) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după 

efectuarea acesteia. 

            (6) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste 

programul normal de lucru. 

            (7) În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere 

plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în urmatoarele 12 luni. 

            (8) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut 

respectiv în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adaugarea unui spor la 

salariu corespunzător duratei acesteia. 

            (9) Sporul pentru munca suplimentară, se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului 

colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75 % 

din salariul de bază. 

             (10) Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară. 

             (11) Pentru personalul plătit din fondurile publice se vor aplica prevederile legale cu privire la 

orele suplimentare.  

Art.50. Evidenţa prezenţei personalului la serviciu se va conduce, pe baza unor condici în care 

salariaţii vor semna la prezentare şi la plecare. 

   În condica de prezenţă salariaţii vor nota întârzierile sau lipsurile de la program, cu specificarea dacă 

acestea sunt sau nu motivate. 

   În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau  unor   motive 

independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa în 

următoarele două zile lucrătoare pe şeful ierarhic superior şi conducerea societăţii. 

Art.51. (1) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte zilnic de către şeful ierarhic superior şi se 

transmite conducerii instituţiei cu 2 zile înainte de plata salariilor. 

             (2) După depunerea situaţiei, aceasta poate fi modificată numai de către persoana care a 

întocmit-o. 

             (3) Înscrierea de date false în condica de prezentă, constituie o abatere gravă şi va fi 

sancţionată disciplinar. 

Art.52. (1) Salariaţii cu funcţii de execuţie pot fi învoiţi de şeful direct să lipsească în interes personal 

de la serviciu cel mult o zi. Învoirea salariaţilor cu funcţii de conducere se poate face  numai de către 

conducătorul instituţiei.   
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   Pentru o perioadă mai mare de timp, învoirea se aprobă de către conducătorul instituţiei,  pe bază de 

solicitare scrisă.  

Art.53. (1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. 

             (2) Salariatul de noapte reprezintă, după caz: 

                - salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru; 

                - salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel putin 30% din timpul său 

lunar de lucru. 

             (3) Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte nu va depăşi o medie de 8 

ore pe zi, calculată pe o perioadă de referinţă de maxim 3 luni calendaristice, cu respectarea 

prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. 

             (4) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte. 

             (5) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de 

noapte. 

             (6) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având 

legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi. 

Art.54. Salariaţii au dreptul la pauză de masă cu o durată de ½ oră, aceasta fiind stabilită în funcţie de 

specificul activităţii. 

Art.55 . Repausul săptămânal va fi acordat consecutiv în zilele de sâmbătă şi duminică, iar celelalte 

categorii de  personalul care lucrează în schimburi acesta va fi acordat în funcţie de  graficul care 

reflectă această situaţie.  

Art.56. (1). Acordarea zilelor libere corespunzătoare zilelor de sărbătoare legală, în care nu se 

lucrează, se face de către angajator. 

              (2). 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 

            - Adormirea Maicii Domnului 

            - 30 Noiembrie 

 - 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. 

   

  Concediile 

 

Art.57. (1) Concediul de odihnă se acordă salariaţilor în conformitate cu prevederile legale, durata 

efectivă a concediului de  odihnă anual este de 21 zile pentru salariaţii care au o vechime mai mică de 

10 ani şi 25 de zile pentru salariaţii care au o vechime în muncă mai mare de 10 ani şi se acordă  

proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. 

             (2) Pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se 

stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv. 

Art.58. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic. 

            (3). Salariaţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic fiind în concediu medical sau 

în concedii fără plată, cu excepţia perioadei de concediu plătit sau fără plată de formare profesională, 

acordat în condiţiile legislatiei muncii, nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an. 
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             (4). În cazurile în care perioadele de concedii medicale şi concedii fără plată, indemnizaţiile 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, însumate au fost 12 luni sau mai mari şi s-au întins 

pe 2 ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu, acordat în anul 

reînceperii activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu 

pentru motivele de mai sus.  

           (5). Concediul de odihnă poate fi acordat global sau în tranşe cu condiţia ca  una din tranşele de 

acordare să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. 

           (6). Efectuarea concediilor de odihnă de către salariaţi se realizează în baza unei programări 

care se face cu consultarea sindicatului, ţinându-se seama de opţiunea salariatului  şi în măsura în care 

este posibil, şi de specificul activităţii celuilalt soţ.  

 Art.59. Programarea concediilor de odihnă poate fi modificată, la cererea salariatului, sau concediul 

de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective, cum ar fi: 

 - salariatul se află în concediu medical; 

 - salariata are concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate; 

 - salariatul este chemat să îndeplinească îndatori publice; 

 - salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen; 

 - salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau 

specializare în ţară sau în străinătate; 

 - salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneo-

climaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea 

medicală; 

 - salariatul se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; 

Art.60 (1)  Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie calculată în raport 

cu numărul de zile de concediu înmulţite cu media zilnică a salariului de bază, sporului de vechime şi 

după caz, indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni 

calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă. 

            (2) Media zilnică a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte în raport cu numărul zilelor 

lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu. 

            (3) Pentru salariaţii încadraţi cu fracţiuni de normă, indemnizaţia de concediu de odihnă se 

calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la alin. (1), cuvenite pentru fracţiunea sau 

fracţiunile de normă care se iau în calcul. 

             Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu. 

Art.61. În caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de 

muncă, acesta poate fi rechemat din concediu, printr-o adresă formulată în scris de către conducerea 

instituţiei. 

Art.62.(1) Programarea zilelor rămase neefectuate din concediul de odihnă se va face de comun acord 

între conducerea instituţiei şi salariat. 

 (2). Evidenţa efectuării concediilor de odihnă va fi ţinută într-un registru separat, pentru fiecare 

salariat. 

 (3). Compensarea în bani a concediilor de odihnă neefectuate se poate face doar în situaţia 

încetării contractului individual de muncă. 

Art.63. (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie,  astfel: 

          a) căsătoria salariatului - 5 zile; 

          b)naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 

          c)decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile. 

          d) în alte situaţii prevăzute de legislaţie  
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             (2)Concediul plătit, prevăzut la alin. (1), se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea 

instituţiei.  

            (3)  Indemnizaţia cuvenită se stabileşte  astfel : Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au 

dreptul la o indemnizaţie calculată în raport cu numărul de zile de concediu înmulţite cu media zilnică 

a salariului de bază, sporului de vechime şi, după caz, indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate 

împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de 

odihnă. 

Art.64.(1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, pe o 

durată care însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, acestea acordându-se pe bază de 

cerere, în următoarele situaţii: 

a)susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ 

superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, 

pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă; 

b)susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în 

cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

c)prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 

            (2)Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută de legislaţie, în următoarele 

situaţii: 

a)îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de 

acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, 

pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; 

b)tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are 

dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru 

însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul 

cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului 

Sănătăţii. 

           (3)Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la 

alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor. 

Art.65 (1). Salariaţii pot beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, care se pot 

acorda cu sau fără plată. 

 (2).Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă pe baza cererii formulate în 

scris de către salariat, pe perioada formării profesionale urmată de salariat din iniţiativă proprie. 

 (3) Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională poate fi respinsă numai cu 

acordul sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia 

grav desfăşurarea activităţii. 

 (4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

             -să fie înaintată angajatorului cu minim o lună înainte de efectuarea concediului; 

             -să precizeze:  a)data de  începere a stagiului de formare profesională; 

               b)domeniul; 

               c) durata; 

               d) denumirea instituţiei. 

 (5). La sfârşitul perioadei de formare profesională, salariatul trebuie să prezinte angajatorului, 

dovada absolvirii cursului în discuţie. 

 (6) În scopul asigurării formării profesionale a salariaţilor, în aplicarea prevederilor legale în 

domeniu, acesta are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator, stabilit de 

comun acord; 
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 (7) În acest caz salariatul beneficiază de o indemnizaţie care se acordă şi se calculează similar 

celei de concediu de odihnă. 

Art.66.(1). La cerere, salariatul poate beneficia de concediu paternal, calculat în baza legislaţiei în 

vigoare şi justificat cu certificatul de naştere al copilului.  

Art.67   Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: 

a) durata contractului; 

b) locul muncii; 

c) felul muncii; 

d) conditiile de muncă; 

e) salariul; 

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 

Art.68 (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea 

salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevazut în contractul individual de muncă. 

            (2) Pe durata delegării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în 

contractul individual de muncă, sau în cazul detaşării salariatul va beneficia de toate drepturile 

conform legislaţiei în vigoare. 

            (3) Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, 

şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a 

salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 

Art. 69. Suspendarea contractului individual de muncă are loc în următoarele situaţii: 

           (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. 

Art.70. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în urmatoarele situaţii: 

- concediu de maternitate; 

- concediu pentru incapacitate temporară de muncă;  

- carantină; 

      - exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe 

toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel, 

- îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat; 

  -Forţă majoră; 

- în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 

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.  

 în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

 Art.71. (1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele 

situaţii: 

- concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani; 

- 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; 

- concediu paternal; 

- concediu pentru formare profesională; 

- exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central 

sau local, pe toată durata mandatului; 
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- 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.72. (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 c), 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 zile, angajatorul va avea posibilitatea reduceri 

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.73.Încetarea contractului individual de muncă 

          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.  

 Art. 74. Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, 

de asemenea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului cât şi  din motive care nu 

ţin de persoana salariatului. Pentru fiecare segment se vor urma procedurile prevăzute de Codul muncii 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  Salarizarea 

 

Art.75. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în  contractul individual de muncă, fiecare 

salariat are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului sau la numirea în funcţia 

publică. 

Art.76. Salariul şi celelalte drepturi salariale se stabilesc conform grilelor de salarizare cu repectarea 

prevederilor legale aplicabile domeniului de activitate.  

Art.77.(1). Salariul se plăteşte o dată pe lună respectiv data de 7 a lunii. 

            (2). Salariul se plăteşte prin carduri bancare. 

            (3). Obligaţia întocmirii statelor de plată şi a celorlalte documente justificative revine persoanei 

desemnate de conducătorul instituţiei, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin fişa postului. 

Art.78. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi stabilite şi constatate doar de către 

instanţa de judecată competentă. 
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      Organizarea muncii 

Art.79. Salariaţii au următoarele obligaţii de serviciu: 

- să respecte programul de lucru; 

- să folosească timpul de lucru numai pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

- să folosească utilajele şi celelalte mijloace fixe ale societăţii la parametrii de eficienţă; 

- să respecte normele de pază şi cele privind siguranţa incendiilor şi să acţioneze în scopul 

prevenirii oricărei situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa, integritatea corporală, sănătatea unor 

persoane şi a patrimoniului societăţii; 

- să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă, etc.; 

Art.80. Interziceri cu caracter general: 

- se interzice salariaţilor prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportarea 

necuviincioasă faţă de colegi, săvârşirea de abateri de la regulile de morală şi conduită; 

- se interzice săvârşirea de către salariat, de acte ce ar putea pune în primejdie siguranţa 

celorlalte persoane ce prestează activitate în cadrul societăţii sau cea a  propriei persoane; 

- se interzice salariatului să facă la sediul angajatorului şi la punctele de lucru ale acestuia 

propagandă politică; 

- se interzice desfăşurarea oricăror activităţi care să conducă la concurenţă neloială, care  se 

evidenţiază prin: 

            - prestarea în interesul său propriu sau al unui terţ, a unei activităţi care se află în concurenţă cu 

cea prestată la angajator sau prestarea unei activităţi în afara sau în timpul programului de serviciu, în 

favoarea unui terţ care se află în relaţii de concurenţă cu angajatorul; 

- comunicarea sau divulgarea pe orice cale, copierea pentru alţii sau în orice scop personal de 

acte, note, fişe sau orice alte elemente privind activitatea şi fondul de date ale societăţii; 

           - divulgarea pe orice cale a relaţiilor cu beneficiarii, a lucrărilor, modului de fabricaţie a 

produselor şi a valorilor de contract pe care le negociază societatea în vederea executării de produse şi 

servicii. 

 

CAPITOLUL VII 

ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE 

 

Art.81.-   Conducerea Primăriei oraşului Lipova  consideră ca abateri disciplinare: 

- întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

- absenţe nemotivate de la serviciu ; 

- atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; 

- refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

- neglijenţă repetată în rezolvarea sarcinilor; 

- manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei din care face parte; 

- desfăşurarea unor activităţi personale sau altele decât cele stabilite prin fişa postului în timpul 

orelor de program; 

- comunicarea unor informaţii cu caracter confidenţial; 

- încălcarea regulilor de igienă şi securitatea muncii; 

- intrarea sau după caz rămânerea în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice; 

- părăsirea locului de muncă în timpul orelor de program fără aprobarea şefilor ierarhici; 

- executarea în timpul serviciului de lucrări străine de interesul serviciului; 

- împiedicarea, în orice mod, a altor lucrători de a-şi executa în mod normal în timpul 

programului îndatoririle de serviciu; 
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-  fumatul în alte locuri, decât cele stabilite conform legislaţiei în vigoare; 

- introducerea, comercializarea sau consumarea în timpul programului a substanţelor 

psihotrope; 

  - încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de 

intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare,  

Art.82. Furtul, bătaia, scandalul, distrugerile şi refuzul de a se supune aplicării controlului privind 

consumul de alcool, droguri sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, 

constituie abateri deosebit de grave. 

Art.83. (1) Orice manifestare de discriminare sau de  hărţuire sexuală este interzisă. 

             (2) Sunt considerate hărţuiri sexuale acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau 

propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul compartimentelor şi pot conduce 

la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. 

Art.84. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

savârseşte o abatere disciplinară sunt: 

- avertismentul scris;  

- retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;  

- reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;  

- reducerea salariului de bază şi/sau, dupa caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10 %; 

-  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  

             (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt 

regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

             (3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în forma scrisă. 

             (4) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

             (5) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

 

CAPITOLUL VIII 

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art.85. Sancţiunea disciplinară se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de 

salariat,  avându-se în vedere următoarele: 

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

- gradul de vinovăţie al salariatului; 

- consecinţele abaterii disciplinare; 

- comportarea generală în serviciu a salariatului; 

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  

Art.86. Aplicarea sancţiunii disciplinare se face numai după efectuarea unei cercetări disciplinare 

prealabile (mai puţin sancţiunea cu avertisment scrisă). 

Art.87. (1) In vederea efectuării cercetării disciplinare, salariatul va fi convocat în scris de către 

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

locul întrevederii. In cazul neprezentării angajatului (la convocare), fără un motiv obiectiv, sancţiunea 

se va dispune fără realizarea cercetării disciplinare prealabile. 
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             (2) In cursul cercetării disciplinare prealabile, angajatul are dreptul să ofere persoanei 

împuternicite  toate probele  şi motivaţiile  pe care le consideră necesare, inclusiv dreptul de a fi asistat, 

la cererea sa, de reprezentantul sindicatului  şi/sau de avocat. 

Art. 88. (1) Rezultatele cercetării disciplinare intreprinse de către persoana împuternicită sunt înaintate 

primarului care emite dispoziţia în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării 

la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 

faptei.. 

              (2) Dispoziţia primarului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: 

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, 

- precizarea prevederilor din Regulamentul intern sau Contractul (Acordul) colectiv de muncă 

aplicabil, care au fost încălcate de salariat; 

- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art.267 alin.(3) Codul Muncii 

nu a fost efectuată cercetarea,  

- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică, 

- termenul în care sancţiunea poate fi contestată, 

- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Art.89. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

            (2) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

            (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente 

în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

CAPITOLUL IX 

MODALITĂŢI  DE  APLICARE  A  ALTOR  DISPOZIŢII  LEGALE  SAU 

CONTRACTUALE 

 

Art.90. Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul 

instituţiei funcţionează următoarele principii: 

a) Permanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în 

domeniul relaţiilor de muncă; 

b) Imediata informare, sub semnătură de luare la cunostinţă, a salariaţilor despre noile 

reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice; 

c) Imediata aplicare a normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la 

nivelul instituţiei; 

d) Însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii instituţiei. 

 

CAPITOLUL X 

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE  

PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR 

 

Art.91. (1) Activitatea profesională a personalului contractual se apreciază anual, ca urmare a evaluării 

performanţelor profesionale individuale. 

             (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale, constă în aprecierea obiectivă a 

activităţii personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale, 

stabilite anual, cu rezultatele obţinute în mod efectiv, în funcţie de criteriile stabilite de legislaţia în 
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vigoare, 

            (3) Scopul evaluării constă în: 

       a)stabilirea gradului de compatibilitate a persoanei evaluate cu cerinţele cuprinse în fişa postului;  

       b)stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare următoare;  

       c)fundamentarea activităţii de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale;  

       d)fundamentarea activităţii de recompensare;  

       e)identificarea nevoilor de formare profesională continuă; 

       f)validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională continuă;  

       g)înlesnirea dialogului dintre şef şi subordonat în vederea creşterii performanţei profesionale; 

       h)acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.  

           (4).Rezultatul evaluării se consemnează în raportul de evaluare. 

           (5) Structura fişei postului este prevăzută în anexa nr. 1, iar modelul raportului de evaluare în 

anexa nr. 2. din Ordinul 94/2011 

           (6) Activitatea de evaluare este o obligaţie de serviciu a şefilor ierarhici, care poartă întreaga 

răspundere pentru obiectivitatea acesteia. 

           (7) Evaluarea care nu corespunde realităţii atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

           (8) Şefii de la toate nivelurile ierarhice au obligaţia să asigure continuitatea cunoaşterii 

activităţii, conduitei şi potenţialului de dezvoltare a personalului din subordine, respectiv a celui pe 

care a fost desemnat să îl evalueze dacă a intervenit situaţia prevăzută la art. 5 alin. (3), în vederea 

realizării unei evaluări cât mai complete şi corecte a personalului contractual.  

Art.92.  Calificativele care se acordă pentru evaluarea personalului contractual sunt: 

a) foarte bine FB 

b) bine  B 

c) satisfăcător S 

d) nesatisfăcător NS. 

 Art.93. (1) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare şi competenţele privind evaluarea 

personalului contractual. 

             Evaluarea personalului contractual se întocmeşte de regulă de către şeful nemijlocit şi se 

aprobă de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, care vor înscrie obligatoriu în raportul de 

evaluare constatările şi concluziile asupra conţinutului evaluării, precum şi calificativul propus, 

respectiv acordat. 

              (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea personalului contractual se întocmeşte şi 

se aprobă de: 

        - şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, pentru personalul contractual care i se 

subordonează direct.  

             (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) calificativul acordat constituie calificativ aprobat.  

Art.94. Nu pot realiza evaluări rudele şi afinii până la gradul al IV-lea inclusiv. Dacă şeful nemijlocit 

se află în una dintre situaţiile menţionate, evaluarea se întocmeşte de către o altă persoană care are cel 

puţin acelaşi nivel al funcţiei de conducere, desemnată de şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei 

publice, iar dacă şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice se află în una dintre situaţiile 

menţionate, evaluarea se realizează de unul dintre adjuncţii/locţiitorii desemnaţi de acesta. Secţiunea a 

2-a  perioada evaluată şi perioada de evaluare a personalului contractual  

Art.95. (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior celui în care 

se face evaluarea, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care perioada evaluată 

corespunde anului de învăţământ. 

             (2) Activitatea de evaluare a personalului contractual se realizează în perioada 1 ianuarie-15 
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februarie a fiecărui an.  

               (3) Personalul contractual debutant nu se supune evaluării. 

Art.96. (1) Evaluarea se face numai în cadrul perioadei de evaluare şi numai pentru personalul 

contractual care a desfăşurat activitate profesională în aceeaşi unitate cel puţin 6 luni. 

               (2) În mod excepţional, evaluarea personalului contractual se face şi în cursul perioadei 

evaluate, astfel: 

        a) atunci când raportul de muncă al personalului contractual evaluat încetează, se suspendă pentru 

o perioadă de cel puţin 3 luni, în condiţiile legii, sau se modifică sub aspectul locului muncii ori al 

felului muncii, caz în care evaluarea se face pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau 

modificarea raportului de muncă;     

         b) atunci când raportul de muncă sau de serviciu, după caz, al şefului nemijlocit, respectiv al 

şefului unităţii/autorităţii sau instituţiei publice încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 

luni, în condiţiile legii, sau se modifică sub aspectul locului muncii ori al felului muncii, caz în care 

evaluarea se face până la data la care au intervenit aceste situaţii sau, dacă nu este posibil, în termen de 

cel mult 15 zile de la data când au intervenit aceste situaţii;  

         c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate persoana evaluată dobândeşte o diplomă de studii 

de nivel superior şi urmează să fie promovată, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare 

studiilor absolvite, caz în care evaluarea se face la o dată anterioară promovării;  

         d) în cazul detaşării pentru o perioadă de minimum o lună, caz în care evaluarea se face la finalul 

acestei perioade de către şeful unităţii unde are loc detaşarea.  

              (3) Personalul contractual nu va fi evaluat pentru perioada în care i se suspendă raportul de 

muncă. 

Art.97. Şefii unităţilor/autorităţilor sau instituţiilor publice care au în subordine personal contractual 

vor lua măsuri ca la începerea perioadei de evaluare să fie finalizate următoarele activităţi pregătitoare:  

         a) emiterea dispoziţiei/ordinului de zi privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a 

personalului;  

         b) instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor;  

         c) difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului.  

 Art.98. În intervalul perioadei de evaluare se realizează următoarele activităţi:   

            a) desfăşurarea de către şeful nemijlocit a interviului de evaluare, notarea concluziilor şi 

stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru perioada de evaluare care a început;  

            b) acordarea de către şeful nemijlocit a punctajului pentru fiecare obiectiv profesional 

individual şi criteriu de evaluare;  

            c) calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat şi a punctajului general de către şeful 

nemijlocit;  

            d) înscrierea aprecierilor şi propunerilor de către şeful nemijlocit şi transmiterea raportului de 

evaluare la şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei publice;  

            e) înscrierea concluziilor şi recomandărilor de către şeful unităţii/autorităţii sau instituţiei 

publice şi aprobarea calificativului; 

             f) aducerea la cunoştinţa personalului a rezultatului evaluării;  

            g) consemnarea în cuprinsul fişei de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii ori, după 

caz, depunerea unei contestaţii la secretariatul unităţii/instituţiei sau autorităţii publice din care face 

parte şeful care a aprobat evaluarea;  

            h) soluţionarea contestaţiei şi acordarea calificativului final;  

             i) luarea la cunoştinţă a calificativului final.  

Art. 99. (1) La finele perioadei de evaluare se realizează următoarele activităţi: 
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             a)se analizează modul în care s-a desfăşurat evaluarea personalului la nivelul fiecărei 

unităţi/autorităţi sau instituţii publice; 

Art.100.  Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale are ca elemente de referinţă: 

           a) fişa postului, ca element de raportare la cerinţele postului, activităţile şi responsabilităţile 

corespunzătoare postului;  

           b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluată; 

           c) criteriile de evaluare stabilite la art. 15 alin. (2)-(4) din ordin.  

Art.101. (1) Pregătirea interviului se face de către şeful nemijlocit al persoanei evaluate şi cuprinde: 

            a) studierea atribuţiilor, responsabilităţilor şi a cerinţelor cuprinse în fişa postului, precum şi a 

obiectivelor înscrise în raportul de evaluare precedent;  

            b) înscrierea în raportul de evaluare a recompenselor, sancţiunilor şi a studiilor, cursurilor de 

pregătire, stagiilor de documentare absolvite/efectuate în perioada evaluată; 

            c) documentarea asupra activităţii personalului;  

            d) întocmirea planului general de desfăşurare a interviului; pentru personalul care ridică 

probleme deosebite în activitatea profesională şi în conduită se va întocmi un plan de interviu 

individualizat, cu scopul de a identifica cu claritate cauzele care au condus la această stare şi măsurile 

care pot fi luate pentru remedierea neajunsurilor;  

             e) evidenţierea în planul de interviu a aspectelor cuprinse în raportul de evaluare care sunt 

susceptibile de a fi apreciate drept satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare, ori care pot genera confuzii şi 

interpretări; 

              f) planificarea personalului pentru interviu, comunicarea locului, orei şi scopului, cu cel puţin 

două zile înainte de desfăşurarea acestuia.  

            (2) Desfăşurarea interviului de evaluare se bazează pe următoarele reguli: 

              a) se iau în considerare atribuţiile înscrise în fişa postului personalului evaluat, obiectivele 

individuale înscrise în raportul de evaluare şi rezultatele activităţii;  

              b) se recomandă imprimarea unui caracter de discuţie relaxată şi încurajarea exprimărilor 

deschise;  

              c) şeful nemijlocit are datoria de a nu se lăsa influenţat de aprecierile altor persoane şi de a 

evalua nepărtinitor, fără prejudecăţi şi fără a impune o atitudine de severitate sau indulgenţă excesivă.  

       (3) În desfăşurarea interviului de evaluare pot fi avute în vedere următoarele aspecte: 

          a) enumerarea celor mai importante rezultate ale activităţii în perioada evaluată;  

          b) prezentarea principalelor deficienţe ale activităţii în perioada evaluată;  

          c) prezentarea factorilor care se consideră că au influenţat, pozitiv, dar şi negativ, performanţa 

profesională în perioada evaluată;  

          d) prezentarea eventualelor opinii şi argumente ale personalului evaluat referitoare la ceea ce se 

poate face în plan profesional în anul următor pentru perfecţionarea activităţii proprii şi a structurii din 

care face parte.  

        (4) Evaluatorul oferă persoanelor evaluate posibilitatea de a-şi susţine cu argumente eventualele 

obiecţii privind modul de apreciere, precum şi de a prezenta aspectele pe care le consideră ca fiind 

relevante pentru activitatea sa. 

         (5) Interviul de evaluare se finalizează cu stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru 

anul următor.  

Art.102. (1) Obiectivele profesionale individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

        a) să fie specifice atribuţiilor funcţionale menţionate în fişa postului; 

         b) să fie cuantificabile;  

         c) să fie prevăzute cu termene de realizare; 



                                         REGULAMENT  INTERN 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
21 

         d) să fie realiste, adică să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu 

resursele alocate;  

        e) să fie flexibile, adică să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile 

unităţii/ autorităţii sau instituţiei publice.  

        (2) Obiectivele profesionale individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin 

modificări semnificative în priorităţile sau resursele alocate unităţii/autorităţii ori instituţiei publice 

sau/şi cu privire la activităţile şi responsabilităţile corespunzătoare postului. Obiectivele revizuite se 

menţionează în raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi se aduc la cunoştinţa 

persoanei evaluate. 

 Art.103. (1) Criteriile de analiză a postului, prevăzute de lege, în baza cărora sunt stabilite criteriile de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt următoarele: 

        a) cunoştinţe şi experienţă;  

        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 speciale.  

          (2) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale sunt următoarele: 

        a) nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor;  

        b) nivelul de implicare în îndeplinirea atribuţiilor;  

        c) dificultatea/complexitatea atribuţiilor îndeplinite - în raport cu posturi similare; 

        d) capacitatea de lucru cu supervizare redusă; 

         e) loialitatea faţă de instituţie; 

         f) capacitatea de lucru în echipă; 

         g) capacitatea de comunicare.  

          (3) Suplimentar faţă de criteriile stabilite la alin. (2), pentru personalul contractual care ocupă 

posturi prevăzute cu studii superioare şi studii superioare de scurtă durată, respectiv studii universitare 

de licenţă sau studii universitare de masterat, se stabilesc următoarele criterii de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale: 

          a) capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi;  

          b) capacitatea de a se perfecţiona şi a valorifica experienţa dobândită;  

          c) spiritul de iniţiativă.  

        (4) Suplimentar faţă de criteriile stabilite la alin. (2), pentru personalul contractual care ocupă 

funcţii de conducere se stabilesc următoarele criterii de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale: 

           a) capacitatea de a organiza; 

           b) capacitatea de a coordona;  

           c) capacitatea de a controla;  

           d) capacitatea de a decide; 

           e) capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului;  

            f) capacitatea de analiză şi sinteză; 

           g) creativitatea şi spiritul de iniţiativă.  

         (5) Personalul contractual care ocupă temporar funcţii de conducere este evaluat pentru perioada 

respectivă conform prevederilor alin. (2) şi (3).  

Art.104. (1) Obiectivele profesionale individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale se notează de către evaluator cu note de la 1 la 5, nota 1 reprezentând minimul, iar nota 5 
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maximul. 

             (2) Îndeplinirea obiectivelor are o pondere de 70% în evaluarea finală, iar realizarea criteriilor 

de evaluare a performanţelor profesionale individuale are o pondere de 30% în evaluarea finală. Nota 

finală acordată persoanei evaluate este dată de media ponderată a notelor acordate la îndeplinirea 

obiectivelor, la care se adaugă media ponderată a notelor acordate la criteriile de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale. 

              (3) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: 

               a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; 

               b) între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător;  

               c) între 3,51 şi 4,50 - bine;  

               d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.  

              (4) În cazul în care pe parcursul unui an personalul a fost evaluat pentru una sau mai multe 

situaţii prevăzute la art. 8 alin. (2), punctajul final se calculează ca medie aritmetică ponderată conform 

formulei:   

 

P1, P2, ... Pi = punctajul obţinut la fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 7 alin. (2); n1, 

n2, ... ni = numărul de luni pentru care s-a întocmit fiecare evaluare întocmită conform prevederilor art. 

8 alin. (2); P = punctajul final care se transformă în calificativ anual. Secţiunea a 5-aAducerea la 

cunoştinţa personalului a evaluărilor, procedura de contestare şi modul de soluţionare a contestaţiei  

 Art.105. (1) Rapoartele de evaluare se aduc la cunoştinţa celor evaluaţi, după aprobare, de către şefii 

care le-au întocmit. Evaluatorii au obligaţia să asculte opiniile celor evaluaţi cu privire la 

corectitudinea şi obiectivitatea aprecierilor şi să motiveze deciziile luate. 

             (2) Fiecare persoană evaluată va lua cunoştinţă, sub semnătură, de rezultatele evaluării.  

Art.106. (1) Persoana nemulţumită de rezultatul evaluării/calificativului acordat are dreptul de a 

contesta, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, rezultatul evaluării şi calificativul 

acordat. Contestaţia se menţionează în raportul de evaluare, prin marcarea în rubrica destinată, sau se 

depune la secretariatul unităţii/instituţiei sau autorităţii publice din care face parte şeful care a aprobat 

evaluarea, printr-un raport personal al persoanei evaluate, în care se cuprind motivele şi argumentele 

corespunzătoare. 

            (2) Constituirea comisiei de cercetare a contestaţiei se dispune după cum urmează: 

        a) de şeful nemijlocit al celui care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

depunerii contestaţiei; 

            (3) Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri, dintre 

care unul este desemnat preşedintele comisiei. 

            (4) În comisia de cercetare a contestaţiei nu pot fi desemnaţi cei care au întocmit/aprobat 

evaluarea. 

            (5) Cercetarea contestaţiei se realizează pe baza raportului de evaluare al cărui rezultat se 

contestă, obiectivelor stabilite/revizuite în raportul de evaluare precedent, fişei postului persoanei 

evaluate, referatului întocmit de şeful nemijlocit al persoanei evaluate, referatului întocmit de şeful 

unităţii/autorităţii sau instituţiei publice, precum şi a interviului realizat cu personalul contractual care 

a contestat evaluarea. 

            (6) Referatele cuprind motivaţia corespunzătoare a propunerii/acordării punctajelor şi 

calificativelor contestate. 

            (7) Rezultatul cercetării se consemnează într-un proces- verbal care, împreună cu documentele 
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de verificare şi raportul de evaluare, se prezintă şefului competent să soluţioneze contestaţia. Hotărârea 

asupra contestaţiei este definitivă, se consemnează în raportul de evaluare şi se comunică celui în 

cauză, pe bază de semnătură, în termen de 5 zile lucrătoare de la constituirea comisiei de cercetare a 

contestaţiei. 

              (8) Documentele întocmite în urma verificărilor se ataşează la raportul de evaluare, care se 

introduce în dosarul personal al persoanei evaluate.  

Art.107.(1) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale 

individuale. 

              (2) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se 

face evaluarea, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate pe funcţia respectivă. 

              (3) Perioada de evaluare se realizează până la data de 31 ianuarie din anul următor perioadei 

evaluate. 

Art.108. În situaţia în care calificativele obţinute, sunt necesare pentru promovarea personalului 

contractual, acestea se echivalează cu calificativele sunt astfel:  

         a) foarte bun = foarte bine; 

         b) bun = bine;  

         c) satisfăcător = satisfăcător;  la nivel standardului stabilit postului = satisfăcător; corespunzător = 

satisfăcător;  

         d) nesatisfăcător = nesatisfăcător.  

 

CAPITOLUL XI 

RECOMPENSE 

 

Art.109. Salariaţii care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii atribuţiile şi sarcinile ce le revin şi au 

o conduită ireproşabilă, pot fi recompensaţi în condiţiile prevăzute de lege. 

 

CAPITOLUL XII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.110. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa 

instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către 

angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate de către angajator . 

Art.111. În situaţiile în care în privinţa drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din prezentul regulament 

intervin reglementări legale mai favorabile sau obligatorii, acestea vor face parte de drept din 

regulament. 

Art.112. Regulamentul de ordine interioară astfel cum a fost modificat potrivit legislaţiei intră în 

vigoare la data  ______2013 şi va fi adus la cunoştinţa fiecărui salariat prin afişare şi va fi prelucrat 

prin grija conducerii societăţii. La data mai sus amintită regulamentul iniţial îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 

                    PRIMAR,                                   SECRETAR,                                  LIDER SINDICAL, 

       JICHICI IOSIF MIRCEA         POP CORINA CĂTĂLINA                    BAR ALEXANDRU 


