
   

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

PRIMARIA  COMUNEI   CASIN     
 

Comuna Casin , Judetul Bacau, 607090, tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 
0234/331030, mail : primaria_casin@yahoo.com  

 
DISPOZITIA NR.204 

DIN 29.10.2019 
 

Privind  
REGULAMENTUL  INTERN  

 aplicabil personalului din Primaria comunei Casin, judetul Bacau 
 
Primarul comunei Casin, judetul Bacau, denumit in continuare Angajatorul, 

In scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca, 
drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau 
reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile concrete privind disciplina muncii in institutie, 
abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor de aplicare a dispozitiilor legale sau 
contractuale specifice, cu respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de 
incalcare a demnitatii, cu consultarea reprezentantilor functionarilor publici si personalului contractual;  
                  Procesul-verbal de consultare cu reprezentantii salariatilor din primaria comunei Casin, 
nr.8481/23.10.2019 si nr.8486/23.10.2019; 

In temeiul dispozitiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificarile 
ulterioare, art.154 alin.1-4 si art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.572019 privind Codul administrativ; 
  

emite urmatorul: 
  

REGULAMENT INTERN 
  
  
Cap. I - DEFINITII 
  
In intregul text al prezentului Regulament, urmatorii termeni au urmatoarele intelesuri: 
  
Administratia publica locala - totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica, de 
organizare a executarii si de executare in concret a legii si de prestare de servicii publice, in scopul 
satisfacerii interesului  public local; 
 
Angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de 
contract individual de muncă ori raport de serviciu; 
 
Aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor functionale, fara personalitate 
juridica, de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, precum si secretarul general al unitatii 
administrativ teritoriale; 
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Autoritatea administratiei publice - autoritate publica care actioneaza pentru organizarea executarii 
sau executarea in concret a legii sau pentru prestarea serviciilor publice : consiliul local si primarul; 
  
Autoritate de supraveghere – inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru 
in temeiul articolului 51 GDPR; 
   
CIM inseamna contractul individual de munca incheiat intre Institutie si un Salariat; 
 
Compartiment functional - structura functionala constitutita in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, formata din persoane cu atributii si sarcini relativ stabile, subordonate unei autoritati unice; 
compartimentul de resort reprezinta un compartiment functional; 
 
Competenta - ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor 
administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura, in regim de putere publica si sub propria 
responsabilitate, o activitate de natura administrativa; 
  
Concediul postnatal obligatoriu – este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa 
il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, 
de care beneficiaza salariatele in conditiile legii; 
  
Concediul de risc maternal – este concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit. c) – e) 
pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor. 
  
Conducatorul ierarhic superior – desemneaza persoana care ocupa functia imediat superioara unui 
anumit post in organigrama Institutiei si care asigura coordonarea si supravegherea activitatii acestuia; 
  
Conducerea Institutiei inseamna persoanele cu functii de conducere : primar, viceprimar, secretar 
general al comunei; 
 
Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si 
lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o 
actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; 
  
Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila 
(„persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau 
indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de 
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 
proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 
Demnitari - persoane care exercita functii de demnitate publica in temeiul unui mandat, potrivit 
Constitutiei, a Codului administrativ si a altor acte normative; 
  
Destinatar” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica sau alt organism careia (caruia) 
ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, 
autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor 
date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, 
in conformitate cu scopurile prelucrarii; 
  



   

 
 

DPIA – Evaluarea impactului asupra protectiei datelor (in limba engleza, 
dataprotection impact assessment, DPIA); 
  
DPO – responsabilului cu protectia datelor (in limba engleza, data protection officer); 
 
Discriminare - orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, 
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care 
are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de 
egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 
   
Dispensa pentru consultatii prenatale – reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre 
angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor 
prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist; 
  
Evaluarea salariatilor (functionari publici si personal contractual) - procesul prin care se apreciaza 
nivelul de dezvoltare profesionala a acestora. 
 
Fisa postului - este documentul de management al resurselor umane care sintetizeaza elementele 
caracteristice ale unui post, pentru a putea fi intelese si insusite de catre ocupantul postului. Ea este 
adusa la cunostinta angajatului , si trebuie semnata de catre acesta pentru luare la cunostinta, devenind 
anexa la contractul individual de munca/actul de numire in functia publica. Orice modificare sau 
actualizare a fisei de post este adusa la cunostinta acestuia, sub o noua semnatura si anexare la 
contractul de munca/actul de numire in functia publica; 
 
Functia publica - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul 
exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice; 
  
Gen – desemneaza ansamblul format din rolurile, comportamentele, trasaturile si activitatile pe care 
institutia le considera potrivite pentru femei si, respectiv, pentru barbati;" 
  
Hartuire – situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, avand ca 
obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si crearea unui mediu de intimidare, ostil, 
degradant, umilitor sau jignitor; 
  
Hartuire sexuala – situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, 
exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in 
special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 
  
Hartuire psihologica – se intelege orice comportament necorespunzator care are loc intr-o perioada, 
este repetitiv sau sistematic si implica un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte 
intentionate si care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizica ori psihologica a 
unei persoane; 
  
Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” – inseamna o incalcare a securitatii care duce, in 
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 
 



   

 
 

Institutia publica - structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza 
servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau venituri proprii, in conditiile legii 
finantelor publice; 
 
Locul de munca – este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu 
mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru 
indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in 
conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un venit in 
baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator; 
 
Nesoluţionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 
de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen; 
 
Numirea functionarilor publici - se face de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile 
unor acte normative specifice, prin act administrativ emis in termenele si in conditiile legii, pe baza 
rezultatelor concursului; 
  
Operator - inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, 
singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul 
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii 
sau in dreptul intern; 
  
Parte terta – inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul 
decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa 
autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu 
caracter personal; 
  
Persoana imputernicita de operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, 
agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului; 
  
Personalul – Personalul de Conducere si Personalul de Executie impreuna, functionari publici si 
personal contractual; 
  
Politicile si Procedurile Interne inseamna politicile si procedurile adoptate si implementate in 
Institutie, precum si orice alte politici si proceduri care vor fi adoptate si comunicate Salariatilor de 
Institutie in viitor; toate Politicile si Procedurile Interne vor fi afisate/comunicate pentru informarea 
Salariatilor si vor avea un caracter obligatoriu pentru Salariati din momentul in care au fost 
comunicate/afisate.  
  
Prelucrare date cu caracter personal – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate 
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, 
stergerea sau distrugerea; 
 
Primaria comunei - structura functionala fara personalitate juridica si fara capacitate procesuala, cu 
activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile autoritatii deliberative si dispozitiile autoritatii 



   

 
 

executive, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, constituita din : primar, viceprimar, 
administratorul public, consilierul primarului si aparatul de specialitate al primarului; 
  
Protectia maternitatii – este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la 
locurile lor de munca; 
 
Raspunderea administrativa - acea forma a raspunderii juridice care consta in ansamblul de drepturi si 
obligatii de natura administrativa care, potrivit legii, se nasc ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite prin 
care se incalca, de regula, norme ale dreptului administrativ; 
Regimul de putere publica - ansamblul prerogativelor si constrangerilor prevazute de lege in vederea 
exercitarii atributiilor autoritatilor si institutiilor administratiei publice si care le confera posibilitatea de 
a se impune cu forta juridica obligatorie in raporturile lor cu persoane fizice sau juridice, pentru 
apararea interesului public; 
   
Regulament GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului Eurpean si al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor, in limba engleza General Data Protection Regulation); 
  
Reprezentant – inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre 
operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR, care reprezinta 
operatorul sau persoana imputernicita in ceea ce priveste obligatiile lor respective care le revin in 
temeiul GDPR; 
  
Rude inseamna, dar fara ca enumerarea sa fie limitativa: copiii, parintii, bunicii, fratii/surorile, 
unchii/matusile, verii primari, nepotii, sotul/sotia, copiii adoptati, mama/tatal/sora/fratele vitreg, precum 
si afinii prin casatorie (respectiv parintii, bunicii, fratii/surorile, unchii/matusile, verii primari, nepotii, 
copiii adoptati, mama/tatal/sora/fratele vitreg); 
  
Salariat inseamna orice persoana care intra in raporturi de munca sau de serviciu cu institutia sau 
autoritatea publica, indiferent de functia sau postul sau;  
  
Salariata gravida – este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de 
graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist 
care sa ii ateste aceasta stare; 
  
Salariata care a nascut recent – este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de 
lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document 
medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut; 
  
Salariata care alapteaza – este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, 
isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al 
perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens; 
  
Serviciul public - activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei 
publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii 
unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu; 
 
Sex – desemnam ansamblul trasaturilor biologice si fiziologice prin care se definesc femeile si barbatii; 



   

 
 

  
Sef direct inseamna persoana care ocupa functia imediat superioara unei anumite functii din structura 
organizationala a Institutiei si care asigura coordonarea si supravegherea acesteia, conform celor 
inregistrate in structura organizationala a Institutiei si/sau fisa postului; 
  
Sisteme Informatice inseamna tot ceea ce se refera la Internet, Intranet, posta electronica (e-mail), 
aplicatii instalate local pe calculatoare, sisteme de stocare a informatiilor, retea de date, precum si alte 
sisteme ale Institutiei; 
  
   
Cap. II. - DISPOZITII GENERALE 
  
Art. 1. – Prezentul Regulament intern concretizeaza regulile privind protectia, igiena si securitatea in 
munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de solutionare a cererilor sau 
reclamatiilor individuale ale salariatilor, regulile privind disciplina muncii in institutie, abaterile 
disciplinare si sanctiunile aplicabile si modalitatile de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale 
specifice, precum si protectia datelor cu caracter personal in cadrul primariei comunei Casin, judetul 
Bacau. 
  
Art. 2. – (1) Regulamentul se aplica tuturor salariatilor din primarie, indiferent de durata contractului 
individual de munca/dispozitia de numire in functia publica, de atributiile pe care le indeplinesc si de 
functia pe care o ocupa, precum si celor care lucreaza in cadrul primariei pe baza de delegare sau 
detasare. 
(2) Salariatii detasati sunt obligati sa respecte, pe langa disciplina muncii din unitatea/institutia care i-a 
detasat si regulile de disciplina specifice locului de munca unde isi desfasoara activitatea pe timpul 
detasarii. 
  
Art. 3. – (1) Relatiile de munca/serviciu se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. 
(2) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca/serviciu dintre conducatorul institutiei sau 
autoritatii publice locale  si salariat se stabilesc potrivit legii. 
(3) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 
(4) Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau 
limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. 
(5) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca/serviciu, conducatorul autoritatii sau institutiei publice 
locale si salariatii, se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii. 
  
Art. 4. – (1) Cunoasterea si respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile 
de personal din cadrul primariei. 
(2) Regulamentul intern se afiseaza la sediul primariei comunei Casin. 
(3) Primarul comunei, prin Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta fiecarui salariat, sub 
semnatura, continutul prezentului regulament intern . 
(4) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentului intern, in 
masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. 
(5) Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor 
judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre primar a 
modului de solutionare a sesizarii formulate potrivit alin. (4). 
(6) Regulamentul Intern isi produce efectele fata de salariati din momentul luarii la cunostinta, dovedita 
prin semnatura.  



   

 
 

  
  
Cap.III. -  REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA  
  
Art. 5. – (1) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii 
salariatilor. 
(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de 
munca. 
(3) In cadrul propriilor responsabilitati, Angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea 
securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de 
informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor 
necesare acesteia, cu respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire: 
a) evitarea riscurilor; 
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
c) combaterea riscurilor la sursa; 
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea 
echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii 
monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii; 
e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii; 
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; 
g) planificarea prevenirii; 
h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala; 
i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare. 
  
Art. 6. – (1) Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli 
profesionale, in conditiile legii. 
(2) Angajatorul va organiza instruirea periodica a angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca. 
(3) Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este obligatorie in urmatoarele situatii: 
a) in cazul noilor angajati; 
b) in cazul salariatilor care isi schimba locul de munca sau felul muncii; 
c) in cazul salariatilor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni; 
d) in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu. 
(4) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea 
salariatilor. 
   
Art. 7. – Angajatorul are obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a 
muncii, organizat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 
  
Cap.IV. -  REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL 
INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 
  
Art. 8. – (1) In cadrul relatiilor de serviciu/munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de 
toti salariatii. 
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, 
caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine 
sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este 
interzisa. 



   

 
 

(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, 
intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in 
legislatie. 
(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele 
prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe. 
  
Art. 9. – (1) Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii 
desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii 
si a constiintei sale, fara nicio discriminare. 
(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata conform legislatiei in 
vigoare, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva 
concedierilor nelegale. 
  
Art. 10. – (1) Este interzisa discriminarea  unei persoane pentru motivul că aparţine unei anumite rase, 
naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza 
convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie 
socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii:  

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; 
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 
e) aplicarea măsurilor disciplinare; 
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.  

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in care, datorita naturii 
sau conditiilor particulare de prestare a muncii, prevazute de lege, particularitatile de sex sunt 
determinante. 
  
Art. 11. – (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este 
considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa. 
(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand in contact fizic, cuvinte, 
gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri de 
favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea 
fizica si psihica a persoanelor la locul de munca. 
(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, 
avand ca scop: 
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana 
afectata; 
b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, 
remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul 
refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. 
(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile legii pentru incalcarea 
acestora. 
(5) Angajatorul nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si face public faptul ca 
incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este ofensatorul, ca angajatii 

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/19229/hartuirea-la-locul-de-munca-ce-spune-legea-ce-trebuie-sa-stie-angajatii-si-angajatorii.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/19229/hartuirea-la-locul-de-munca-ce-spune-legea-ce-trebuie-sa-stie-angajatii-si-angajatorii.html


   

 
 

care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin orice manifestare confirmata de hartuire sexuala 
la locul de munca, vor fi sanctionati disciplinar. 
  
Art. 12. – (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plangere in scris, 
care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la locul de munca. 
(2) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala, va conduce 
investigatia in mod strict confidential si, in cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica 
masuri disciplinare. 
(3) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate, rezultatul anchetei. 
(4) Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva reclamantului, cat si 
impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare si 
vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare. 
(5) Hartuirea sexuala constituie si infractiune. 
(6) Potrivit dispozitiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificarile ulterioare, hartuirea unei 
persoane prin amenintare sau constrangere, in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o 
persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care i-o confera functia indeplinita la locul de 
munca se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 
  
Art. 13. – (1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca 
in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a regulamentului intern, precum si a drepturilor si 
intereselor tuturor salariatilor. 
(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii fiecarei 
persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale 
salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor 
prevazute de lege. 
  
 MASURI DE PROTECTIE SOCIALA REGLEMENTATE DE O.U.G Nr. 96/2003 
  
Art. 14. – (1) Salariatele gravide, lauze sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la medicul de 
familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea. 
(2) In cazul in care salariatele nu se prezinta la medicul de familie si nu informeaza in scris angajatorul 
despre starea lor, acesta este exonerat de obligatiile sale. 
  
Art. 15. – Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, 
procedee si conditii de munca, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare 
a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariatelor in scopul determinarii oricarui risc 
pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. 
  
Art. 16. – Evaluarile se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de 
medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise. 
  
Art. 17. – (1) Angajatorii sunt obligati ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, 
sa inmaneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor. 
(2) Angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi 
supuse la locurile lor de munca. 
(3) In cazul in care o salariata contesta o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind 
obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. 
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(4) Inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea angajatorul sau, dupa caz, 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 7 zile de la data primirii deciziei, are obligatia 
sa emita aviz consultativ corespunzator situatiei constatate. 
(5) Inspectoratul teritorial de munca va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum si sindicatului 
sau reprezentantilor salariatilor din institutie. 
  
Art. 18. – In termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o 
salariata ca se afla in una dintre urmatoarele situatii: gravida, lauza sau alapteaza, acesta are obligatia sa 
instiinteze medicul de medicina muncii, precum si inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi 
desfasoara activitatea. 
  
Art. 19. – Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei 
si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a 
procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila. 
  
Art. 20. – In cazul in care o salariata desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri 
pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat 
sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o 
repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii 
medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale. 
  
Art. 21. – In cazul in care angajatorul, din motive justificate nu le poate modifica locul de munca 
salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. 
  
Art. 22 . – (1) Pentru protectia sanatatii lor si a copilului lor, dupa nastere, salariatele au obligatia de a 
efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal. 
(2) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua 
pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste 
pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul. 
(3) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului 
sau de munca cu doua ore zilnic. 
(4) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in 
timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al 
angajatorului. 
(5) In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor 
indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. 
   
Art. 23. – (1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in 
cazul: 
- salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa; 
- salariatei care se afla in concediu de risc maternal; 
- salariatei care se afla in concediu de maternitate; 
- salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, in cazul copilului 
cu handicap, in varsta de pana la 3 ani; 
- salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, in cazul 
copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani. 
(2) Interdictia concedierii salariatei care se afla in concediu de risc maternal se extinde, o singura data, 
cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate. 
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(3) Dispozitiile de concediere mentionate nu se plica in cazul concedierii pentru motive economice ce 
intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. 
(4) Salariatele ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le 
considera ca fiind legate de starea lor, au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii. 
(5) Actiunea in justitie a salariatei este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar. 
  
Art. 24. – (1) Angajatorul care a incetat raportul de munca sau de serviciu cu o salariata aflata in una 
dintre situatiile mentionate mai sus, are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei 
decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor 
salariatilor din unitate, precum si inspectorului teritorial de munca ori, dupa caz, Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici. 
(2) Copia deciziei se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata. 
  
Art. 25. – Reprezentantii sindicali sau reprezentantii alesi ai salariatilor avand atributii privind 
asigurarea respectarii egalitati de sanse intre femei si barbati, desemnati in baza Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, au obligatia de a organiza semestrial, in unitatile in 
care functioneaza, informari privind prevederile OU.G. nr. 96/2003. 
  
Cap.V. -  DREPTURILE si OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR 
  
SECTIUNEA 1 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI 
  
Art. 26. – (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile 
necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale 
miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a 
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile 
legii. 
(2)  Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de interes 
local.Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute la alin. (1), 
primarul are în subordine un aparat de specialitate. Aparatul de specialitate al primarului este structurat 
pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. 
(3) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă 
unitatea administrativ - teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 
române şi străine, precum şi în justiţie. 
4) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
5) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ - teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
6) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul 
fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.  
(7) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate 
sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 
(8) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării 
serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din 
patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ - teritoriale; 
9) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, 
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după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
10) propune spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de 
personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate şi ale instituţiilor 
publice de interes local; 
11) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi 
acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 
12) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, 
ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al 
regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice; 
13) desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind 
comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
14)Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, conducătorilor 
compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, 
precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce 
le revin în domeniile respective. Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate 
şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea 
ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu 
informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile. Persoana căreia i-au fost delegate 
atribuţii  exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; 
este interzisă subdelegarea atribuţiilor. Persoana căreia i-au fost delegate atribuţiile, răspunde civil, 
administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor 
atribuţii. 
15)  Angajatorul mai are, in principal si urmatoarele drepturi: 
a) sa stabileasca organizarea si functionarea institutiei; 
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; 
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si 
regulamentului intern; 
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii 
acestora. 
16)Angajatorului ii mai revin, in principal si urmatoarele obligatii: 
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea 
relatiilor de munca; 
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de 
munca si conditiile corespunzatoare de munca pentru atingerea standardelor de performanta cerute 
indeplinirii sarcinilor ce-I revin fiecarui salariat; 
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractele individuale de munca; 
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii; 
e) sa se consulte cu reprezentantii sindicatului sau al salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa 
afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze 
contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 
g) sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; 
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; 
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. 



   

 
 

j) sa organizeze activitatea salariatilor tinand cont de strategia de dezvoltare, precizand prin fisa postului 
atributiile fiecaruia in raport de studiile, pregatirea profesionala si specialitatea acestora, experienta 
dobandita, stabilind in mod concret si echitabil volumul de munca al fiecaruia. 
k) sa raspunda pentru legalitatea si oportunitatea dispozitiilor date subalternilor, atat in cadrul institutiei 
cat si in afara acesteia. 
l) sa organizeze periodic forme de instruire si formare profesionala in functie de performantele 
profesionale si modificarile legislative. 
m) sa sprijine si sa stimuleze initiativa si capacitatea profesionala a salariatilor. 
n) sa plateasca drepturile salariale la termenele si in conditiile stabilite. 
o) sa creeze conditii de prevenire si inlaturare a tuturor cauzelor sau imprejurarilor care pot produce 
pagube patrimoniului comunei. 
 
SECTIUNEA A 2-A  
DREPTURILE FUNCTIONARILOR PUBLICI  
 
Art.27 - Dreptul la opinie 

    Dreptul la opinie al funcţionarilor publici este garantat. 

Art.28 - Dreptul la tratament egal 

(1) La baza raporturilor de serviciu dintre autorităţile şi instituţiile publice şi funcţionarii publici stă 
principiul egalităţii de tratament faţă de toţi funcţionarii publici. 
(2) Orice discriminare faţă de un funcţionar public, definită în conformitate cu prevederile legislaţiei 
specifice privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, este interzisă. 

Art.29 - Dreptul de a fi informat 

    Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea 
prezentului cod şi care îl vizează în mod direct. 

Art.30 - Dreptul de asociere sindicală 

(1) Dreptul de asociere sindicală şi de asociere la organizaţii profesionale este garantat funcţionarilor 
publici. 
(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite 
orice mandat în cadrul acestora. 
(3) În situaţia în care funcţionarii publici sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, 
în funcţii salarizate, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere 
ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În cazul în care funcţionarul 
public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de conducere în organizaţiile sindicale, 
raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de 
conducere din organizaţia sindicală. 
(4) Funcţionarii publici aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, în funcţii 
nesalarizate, pot deţine simultan funcţia publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor 
sindicale, cu obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este 
aplicabil. 

Art.31 - Dreptul la grevă 



   

 
 

(1) Funcţionarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii. 
(2) Funcţionarii publici care se află în grevă nu beneficiază de salariu şi alte drepturi salariale pe durata 
grevei. 

Art.32 - Drepturile salariale şi alte drepturi conexe 

(1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la salariu, prime şi alte drepturi, în 
condiţiile legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
(2) Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

Art.33 - Dreptul la asigurarea uniformei 

    Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniformă în timpul serviciului o 
primesc gratuit. 

Art.34 - Durata normală a timpului de lucru 

(1) Durata normală a timpului de muncă pentru funcţionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi şi de 
40 de ore pe săptămână, cu excepţiile prevăzute expres de prezentul cod sau de legi speciale. 
(2) Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de repaus săptămânal, 
sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare, potrivit legii, funcţionarii publici au dreptul la recuperare 
sau la plata majorată, în condiţiile legii. 

Art.35 - Dreptul de a fi ales sau numit într-o funcţie de autoritate sau demnitate publică 

    Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică, în condiţiile 
prezentului cod şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.36 - Dreptul la concediu 

(1) Funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii, în 
condiţiile legii. 
(2) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea 
copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului 
public în cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 512 alin. (4) şi (5) din Codul administrativ. 

Art.37- Dreptul la un mediu sănătos la locul de muncă 

(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale de 
muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. 
(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să asigure adaptarea locului de muncă 
pentru funcţionarii publici cu dizabilităţi şi de a pune la dispoziţia acestora instrumentele de asigurare a 
accesibilităţii, în vederea exercitării în mod corespunzător a atribuţiilor aferente funcţiilor publice 
ocupate de aceştia. 

Art.38 - Dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente 



   

 
 

    Funcţionarii publici beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii. 

Art.39 - Dreptul la recunoaşterea vechimii în muncă, în specialitate şi în grad profesional 

(1) Funcţionarii publici beneficiază de vechime în muncă, în specialitate şi în grad profesional. 
(2) Vechimea în muncă este vechimea dobândită în condiţiile reglementate de legislaţia muncii, precum 
şi vechimea dobândită în exercitarea unui raport de serviciu. 
(3) Vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, al 
unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de către 
persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau 
specializării sale. Constituie vechime în specialitate şi vechimea dobândită în temeiul unui contract 
individual de muncă, raport de serviciu sau ca profesie liberală în statele membre ale Uniunii Europene, 
precum şi în alte state cu care România a încheiat convenţii de recunoaştere reciprocă a acestor drepturi, 
demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie 
de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale. 
(4) În toate cazurile vechimea în specialitate se raportează la durata normală a timpului de muncă, fiind 
calculată prin raportare la fracţiunea de normă lucrată şi se demonstrează cu documente 
corespunzătoare. 
(5) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici nu constituie vechime în 
muncă, în specialitate şi în grad profesional, cu excepţiile prevăzute de lege. 
(6) Vechimea în gradul profesional este vechimea rezultată din activitatea efectiv desfăşurată de 
funcţionarul public într-o funcţie publică de execuţie corespunzătoare gradului profesional deţinut, cu 
excepţiile prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c) şi art. 514 alin. (1) lit. a) - d) şi j) din Codul administrativ. 

Art.40 - Dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale de stat 
 
    Funcţionarii publici beneficiază de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, 
potrivit legii. 
 
Art.41 - Drepturi ale membrilor familiei funcţionarului public, în situaţia decesului acestuia 

(1) În caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de 
urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a 
funcţionarului public decedat. 
(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a instituţiei 
publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la 
alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş . 

Art.42 - Dreptul la protecţia legii 

(1) Funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii. 
(2) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să suporte cheltuielile necesare asigurării asistenţei 
juridice, în cazul în care împotriva funcţionarului public au fost formulate sesizări către organele de 
cercetare penală sau acţiuni în justiţie cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de serviciu. 
Condiţiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenţei juridice se stabilesc prin act 
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. 
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia 
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public este cea care formulează o sesizare penală sau o acţiune în 
justiţie împotriva acestuia. 



   

 
 

(4) În cazul în care funcţionarul public a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu 
intenţie directă, acesta are obligaţia restituirii sumei aferente asigurării asistenţei juridice prevăzute la 
alin. (2). 
(5) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva 
ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice 
sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita 
sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. 
(6) Autorităţile şi instituţiile publice pot stabili, prin acte normative, măsurile speciale de protecţie 
pentru funcţionarii publici care desfăşoară activităţi cu grad ridicat de risc profesional. 

Art.43 - Dreptul de a fi despăgubit pentru prejudiciile materiale suferite din culpa autorităţii sau 
instituţiei publice 

    Autoritatea sau instituţia publică este obligată să îl despăgubească pe funcţionarul public în situaţia în 
care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul 
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. 

Art.44 - Desfăşurarea de activităţi în sectorul public şi în sectorul privat 

    Funcţionarii publici pot desfăşura activităţi remunerate în sectorul public şi în sectorul privat, cu 
respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese. 

SECTIUNEA A 3-A  
INDATORIRILE FUNCTIONARILOR PUBLICI  
 
Art.45 - Respectarea Constituţiei şi a legilor  
 
(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să 
respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în 
relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale 
în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle 
prevăzute de lege. 
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului 
unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute. 
 
Art.46 - Profesionalismul şi imparţialitatea 

(1) Funcţionarii publici trebuie să exercite funcţia publică cu obiectivitate, imparţialitate şi 
independenţă, fundamentându-şi activitatea, soluţiile propuse şi deciziile pe dispoziţii legale şi pe 
argumente tehnice şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau 
juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici. 
(2) În activitatea profesională, funcţionarii publici au obligaţia de diligenţă cu privire la promovarea şi 
implementarea soluţiilor propuse şi a deciziilor, în condiţiile prevăzute la alin. (1). 
(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră faţă de orice 
interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură şi să nu dea curs unor eventuale presiuni, 
ingerinţe sau influenţe de orice natură. 
(4) Principiul independenţei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării 
ierarhice. 



   

 
 

Art.47 - Obligaţii în exercitarea dreptului la libera exprimare 

(1) Funcţionarii publici au dreptul la libera exprimare, în condiţiile legii. 
(2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere 
demnităţii, imaginii, precum şi vieţii intime, familiale şi private a oricărei persoane. 
(3) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea 
funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau 
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 
(4) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţa de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa 
influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici 
trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

Art.48 - Asigurarea unui serviciu public de calitate 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor 
prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării 
competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. 
(2) În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament 
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a 
menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor 
publice. 

Art.49 - Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în 
care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce 
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:  

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi 
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în 
care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de 
parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii; 
c) să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât 
cele prevăzute de lege; 
d) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării 
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice 
în care îşi desfăşoară activitatea.  

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, 
dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. 

Art.50 - Obligaţia de a informa autoritatea sau instituţia publică cu privire la situaţia personală 
generatoare de acte juridice 



   

 
 

    Funcţionarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituţia publică, în mod corect şi 
complet, în scris, cu privire la situaţiile de fapt şi de drept care privesc persoana sa şi care sunt 
generatoare de acte administrative în condiţiile expres prevăzute de lege. 

Art.51 - Interdicţii şi limitări în ceea ce priveşte implicarea în activitatea politică 

(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicţiilor 
şi limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) şi art. 420. 
(2) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la 
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun 
partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice. 
(3) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:  

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a 
organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, a 
fundaţiilor sau asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice, precum şi pentru 
activitatea candidaţilor independenţi; 
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 
c) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte 
inscripţionate cu sigla şi/sau denumirea partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le 
este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice, ale fundaţiilor sau asociaţiilor 
care funcţionează pe lângă partidele politice, ale candidaţilor acestora, precum şi ale 
candidaţilor independenţi; 
d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice; 
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.  

Art.52 - Îndeplinirea atribuţiilor 

(1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică 
pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. 
(2) Funcţionarul public are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici. 
(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la 
superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă 
superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii. 
(4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3), 
funcţionarul public răspunde în condiţiile legii. 

Art.53 - Limitele delegării de atribuţii 

(1) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante se dispune motivat prin act 
administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o perioadă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile prezentului cod. 
(2) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice ocupate al cărei titular se află în concediu 
în condiţiile legii sau este delegat în condiţiile art. 504 ori se află în deplasare în interesul serviciului se 
stabileşte prin fişa postului şi operează de drept, în condiţiile prezentului cod. 
(3) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice nu se poate face prin delegarea tuturor 
atribuţiilor corespunzătoare unei funcţii publice către acelaşi funcţionar public. Funcţionarul public care 
preia atribuţiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuţii şi atribuţiile funcţiei publice pe care o 



   

 
 

deţine, precum şi atribuţiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuţiile delegate presupun 
exercitarea controlului ierarhic asupra funcţiei deţinute. 
(4) În situaţia în care funcţia publică ale cărei atribuţii sunt delegate şi funcţia publică al cărei titular 
preia parţial atribuţiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul public care 
preia atribuţiile delegate semnează pentru funcţia publică ierarhic superioară. 
(5) Prin excepţie de la alin. (3), atribuţiile funcţiei publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ - teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), 
conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu obligaţia 
delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici. 
(6) În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ - teritoriale postul conducătorului 
compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atribuţiile funcţiei publice de secretar general 
al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada 
prevăzută la alin. (1), unui alt funcţionar public, cu respectarea alin. (9). 
(7) Prin excepţie de la alin. (3) şi (9), în situaţia în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului 
nu există un funcţionar public căruia să îi fie delegate atribuţiile funcţiei de secretar general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, în condiţiile alin. (5) sau (6), acestea sunt delegate unui 
alt funcţionar public, în următoarea ordine:  

a) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în 
specialitate juridică sau administrativă; 
b) unui funcţionar public cu studii superioare de licenţă.  

(8) Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public căruia i se 
deleagă atribuţiile. 
(9) Funcţionarul public care preia atribuţiile delegate trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de 
vechime necesare pentru ocuparea funcţiei publice ale cărei atribuţii îi sunt delegate. 
(10) Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau funcţionarilor publici care exercită 
funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial. 
(11) Funcţionarii publici pot îndeplini unele atribuţii corespunzătoare unei funcţii de demnitate publică, 
ale unei funcţii de autoritate publică sau ale unei alte funcţii publice, numai în condiţiile expres 
prevăzute de lege. 
(12) În cazul funcţiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcţiilor publice de auditor şi consilier 
juridic, atunci când aceste funcţii sunt unice în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, atribuţiile pot fi 
delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (8) - (10). 

Art.54 - Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidenţialitatea 

    Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi 
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în 
exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul acces 
la informaţiile de interes public. 

Art.55 - Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje 

(1) Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau 
pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje. 
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care funcţionarii publici le-au primit cu titlu 
gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice deţinute, care 
se supun  



   

 
 

Art.56 - Utilizarea responsabilă a resurselor publice 

(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a 
unităţilor administrativ - teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca 
un bun proprietar. 
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând 
autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice 
deţinute. 
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă 
şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 
(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi în interes personal, în condiţiile legii, le este interzis 
să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora. 

Art.57 - Subordonarea ierarhică 

    Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, 
lucrările şi sarcinile repartizate. 

Art.58 - Folosirea imaginii proprii 

    Funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea funcţiei publice în acţiuni publicitare 
pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 

Art.59 - Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri 

(1) Un funcţionar public nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a 
unităţilor administrativ - teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, în următoarele situaţii:  

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului 
respectiv; 
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.  

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun 
aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale. 
(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate 
publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, 
concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

Art.60 - Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor 

(1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 
incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. 
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia 
de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a 
acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. 
(3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au 



   

 
 

obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului 
de interese, în termen legal. 
(4) La numirea într-o funcţie publică, la încetarea raportului de serviciu, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de lege, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, declaraţia de avere şi declaraţia de interese. Declaraţia de avere şi 
declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii. 

Art.61 - Activitatea publică 

(1) Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea autorităţii sau instituţiei publice, 
precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi 
în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii. 
(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, 
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori 
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau 
dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de 
vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea. 
(4) Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica articole de 
specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii. 
(5) Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a 
celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice. 
(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) şi (5), funcţionarii publici nu pot utiliza informaţii şi date la care au 
avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se 
aplică în mod corespunzător. 
(7) În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, 
precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, funcţionarii publici îşi pot exprima public 
opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii 
defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 
(8) Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru conţinutul 
informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi normele de conduită prevăzute de 
prezentul cod. 
(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea şi de mediul de comunicare. 

Art.62 - Conduita în relaţiile cu cetăţenii 

(1) În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează autorităţii 
sau instituţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună 
- credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională. 
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii 
fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:  

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.  

(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, 
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. 
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, 
eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor 



   

 
 

de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi. 
(5) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care 
intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite 
acesteia un comportament similar. 
(6) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor 
şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi 
combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. 

Art.63 - Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 

(1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii 
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional au 
obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei publice pe care o reprezintă. 
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii 
personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor 
de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 

Art.64 - Obiectivitate şi responsabilitate în luarea deciziilor 

(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor 
legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial. 
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia 
publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 
(3) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale 
personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 
desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor. 
(4) În exercitarea atribuţiilor de coordonare, precum şi a atribuţiilor specifice funcţiilor publice de 
conducere, funcţionarii publici au obligaţia de a asigura organizarea activităţii personalului, de a 
manifesta iniţiativă şi responsabilitate şi de a susţine propunerile personalului din subordine. 
(5) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la 
dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condiţiile legislaţiei specifice aplicabile fiecărei 
categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligaţia:  

a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competenţă 
aferent funcţiei publice ocupate şi carierei individuale a fiecărei persoane din subordine; 
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea 
corespunzătoare a competenţelor fiecărei persoane din subordine; 
c) să monitorizeze performanţa profesională individuală şi colectivă a personalului din 
subordine, să semnaleze în mod individual performanţele necorespunzătoare şi să 
implementeze măsuri destinate ameliorării performanţei individuale şi, după caz, 
colective, atunci când este necesar; 
d) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei 
profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente 
materiale sau morale; 
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat 
şi să propună participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională pentru 
fiecare persoană din subordine; 
f) să delege sarcini şi responsabilităţi, în condiţiile legii, persoanelor din subordine care 



   

 
 

deţin cunoştinţele, competenţele şi îndeplinesc condiţiile legale necesare exercitării 
funcţiei respective; 
g) să excludă orice formă de discriminare şi de hărţuire, de orice natură şi în orice 
situaţie, cu privire la personalul din subordine.  

(6) În scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii cu imparţialitate a îndatoririlor ce decurg din 
raporturile ierarhice, înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere au obligaţia de a nu 
se angaja în relaţii patrimoniale cu personalul din subordine. 

Art.65 - Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate şi securitate în muncă 

Funcţionarii publici au obligaţia de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condiţiile legii. 

SECTIUNEA A 4-A   
DREPTURI SI OBLIGATII  ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL  

Art.66 - (1) Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract 
individual de muncă exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în 
domeniul raporturilor de muncă şi de contractele colective de muncă direct aplicabile. 
(2) Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract de management 
exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare direct aplicabile, 
precum şi cele rezultate din executarea contractului. 

(3) Personalul contractual depune declaraţii de avere şi de interese numai în condiţiile Legii nr. 
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Personalul contractual are dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi 
pregătirea profesională. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să elaboreze planul de 
perfecţionare profesională a personalului contractual, anual, precum şi obligaţia să prevadă în buget 
sumele necesare pentru plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate 
de Institutul Naţional de Administraţie sau de alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională, a 
cheltuielilor de transport, cazare şi masă, în condiţiile legii. 
(5) Programele de formare specializată destinate dezvoltării competenţelor necesare exercitării unei 
funcţii 
contractuale de conducere sunt organizate de Institutul Naţional de Administraţie, în condiţiile legii. 
(6) Dispoziţiile art. 376 alin. (2), 430, 432 - 434, 437 - 441, 443 - 449, 458 şi art. 506 alin. (1) - (9) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual. 
(7) Salarizarea personalului contractual se face în condiţiile legii - cadru privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice şi în condiţiile legislaţiei muncii. 
(8) Încălcarea de către personalul contractual cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea 
administrativă, civilă sau penală, după caz. 
(9) Dispoziţiile art. 490 şi 491 din Codul administrativ, se aplică în mod corespunzător. 
 
SECTIUNEA A 5-A  
DISPOZITII COMUNE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE SALARIATILOR 

Art.67 -  (1) Salariatii mai au urmatoarele obligatii: 



   

 
 

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce le revin conform 
fisei postului; 
b) obligatia de a respecta disciplina muncii; 
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, precum si in contractul individual 
de munca; 
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu; 
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. 
(2) Salariatii Angajatorului au obligatii privind: 
a) realizarea responsabila si la un nivel maxim de competenta a indatoririlor de serviciu; 
b) respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca; 
c) respectarea programului de lucru si folosirea integrala si eficienta a timpului de lucru pentru 
indeplinirea obligatiilor de serviciu; 
d) insusirea si respectarea normelor de munca, a altor reguli si instructiuni stabilite pentru 
compartimentul respectiv sau pentru locul de munca specific salariatului; 
e) utilizarea responsabila si in conformitate cu documentatiile tehnice a aparaturii, echipamentelor, 
instalatiilor aflate in dotarea compartimentului in care isi desfasoara activitatea sau la care au acces, 
precum si exploatarea acestora in deplina siguranta; 
f) respectarea normelor de protectia muncii si a mediului; 
g) ridicarea calificarii profesionale, frecventarea si absolvirea formelor de pregatire si perfectionare 
profesionala recomandate, cunoasterea dispozitiilor legale, a normelor si instructiunilor privind 
activitatea pe care o desfasoara; 
h) obligatia de loialitate fata de Angajator; 
i) comportarea corecta in cadrul relatiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalti salariati, asigurarea 
unui climat de disciplina, ordine si buna intelegere; 
j) instiintarea fara intarziere a sefului ierarhic superior in legatura cu observarea existentei unor nereguli, 
abateri sau lipsuri in activitatea de la locul de munca, si actionarea pentru diminuarea efectelor acestora 
si pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol viata persoanelor sau prejudicierea patrimoniului 
Angajatorului; 
k) respectarea regulilor de acces in perimetrul Angajatorului; 
l) anuntarea sefului ierarhic de indata, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentarii la 
serviciu (boala, situatii fortuite); 
m) pastrarea secretului de serviciu; 
n) participarea la evaluarile periodice realizate de catre Angajator; 
o) indeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de conducerea 
Angajatorului pentru buna desfasurare a activitatii. 
  
Art. 68. – (1) Fiecare salariat are datoria sa semnaleze imediat situatiile observate de incendiu, inundatie 
sau orice situatii in care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau 
obiecte uitate sau suspecte, precum si neregulile potential generatoare de astfel de situatii si sa actioneze, 
dupa caz, pentru rezolvarea acestora si pentru diminuarea efectelor lor negative. 
(2) Salariatii care pot actiona in astfel de situatii au obligatia de a o face in timpul cel mai scurt posibil. 
  
Art. 69. – In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a institutiei, fiecare salariat 
are obligatia de a participa, indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa, la executarea oricaror 
lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile Angajatorului. 
 
  

https://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17/


   

 
 

SECTIUNEA A 6-A 
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA 
  
Art. 70. – (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea 
sarcinilor de munca. 
(2) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si 
de 40 de ore pe saptamana. 
(3) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de 
ore pe saptamana. 
(4) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp 
de 5 zile, cu doua zile de repaus. 
(5) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele 
suplimentare. 
(6) Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore 
pe zi si peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada 
maxima de 4 luni, sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamana. 
(7) Programul de lucru este : 
 Luni – 8,5 ore; 
Marti – 8,5 ore; 
Miercuri – 8,5 ore; 
Joi – 8,5 ore; 
Vineri – 6 ore. 
 
Art. 71. –(1) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in contractul 
individual de munca. 
(2) Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunostinta salariatilor si 
sunt afisate la sediul angajatorului. 
  
Art. 72. – (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea 
salariatilor. 
(2) Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca. 
(3) Durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade: o perioada fixa in care 
personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege 
orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic. 
(4) Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor art. 112 si 114 
din Codul muncii. 
  
Art. 73. – (1) Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate 
zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si 
de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru. 
(2) Salariatii au obligatia de a semna condica de prezenta la inceperea si la sfarsitul programului de 
lucru. 
(3) Intarzierile sau plecarile de la program se pot face numai pe baza de bilete de voie, care vor fi 
mentionate in condica de prezenta. In aceasta condica vor mai fi mentionate recuperarile, invoirile in 
interes personal, precum si situatiile de concediu de odihna, concediu medical si delegatie.Salariatul 
caruia i s-a aprobat invoirea va fi pontat “invoit” pe perioada absentei de la serviciu, iar salariul va fi cel 
corespunzator timpului normal de lucru. Prin urmare, la stabilirea bazei de calcul a stagiului de cotizare 
se vor lua in calcul si zilele in care salariatul a fost invoit, in baza principiului libertatii de vointa a 
partilor . 

https://legislatiamuncii.manager.ro/a/18695/ghid-practic-totul-despre-compensarea-orelor-suplimentare.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/18695/ghid-practic-totul-despre-compensarea-orelor-suplimentare.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/18067/concediul-de-odihna-prevederi-legale-de-care-tinem-cont-in-2015.html


   

 
 

  
SECTIUNEA A 7-A 
A. CONCEDIUL DE ODIHNA  
  
Art. 74. – (1) Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit. 
(2) Salariaţii din administraţia publică au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă 
plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează: 
     Vechimea în muncă                 Durata concediului 
     - până la 10 ani                  21 zile lucrătoare 
     - peste 10 ani                   25 zile lucrătoare 
(3)  Vechimea în muncă ce se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea 
pe care salariaţii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul, stabilită 
potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială. 
(4) Pentru salariaţii care se încadrează în muncă în timpul anului, durata concediului de odihnă se va 
stabili proporţional cu perioada lucrată de la încadrare la sfârşitul anului calendaristic respectiv, în 
raport cu vechimea în muncă stabilită potrivit alin. (3). 
(5)Salariaţii care sunt încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă (4 sau 6 ore pe zi) au dreptul la 
concediul de odihnă cu durata integrală stabilită potrivit alin.2, corespunzător vechimii în muncă. 
(6) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite nu sunt incluse in durata 
concediului de odihna anual. 
(7) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si 
cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea 
copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata. 
(8) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc 
maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de 
odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a 
incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a 
copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. 
(9) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de 
munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind 
obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui ii 
care acesta s-a aflat in concediu medical. 
  
Art. 75. – (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an integral sau fracţionat. Concediul de 
odihnă poate fi fracţionat, la cererea salariatului, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 
15 zile lucrătoare.. 
(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de 
odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, 
angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu 
anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. 
(3)Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârşitul anului, pentru anul următor, de către 
conducerea unităţii, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. 
(4) La programarea concediilor de odihnă ale salariaţilor, conducerea unităţii va ţine seama, în măsura 
în care este posibil, şi de specificul activităţii celuilalt soţ. 
(5) Programarea concediilor de odihnă va fi modificată, la cererea salariatului, în următoarele cazuri:  

a) salariatul se află în concediul medical; 
b) salariata cere concediu de odihnă înainte sau în continuarea concediului de 
maternitate; 
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c) salariatul este chemat să îndeplinească îndatoriri publice; 
d) salariatul este chemat să satisfacă obligaţii militare, altele decât serviciul militar în 
termen; 
e) salariatul urmează sau trebuie să urmeze un curs de calificare, recalificare, 
perfecţionare sau specializare, în ţară ori în străinătate; 
f) salariatul are recomandarea 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; 
g) salariata se află în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 1 an.  

(2) Programarea concediului de odihnă poate fi modificată de conducerea unităţii, dacă salariatul solicită 
acest lucru. 

Art.76 - (1) Dacă în timpul concediului de odihnă intervine una dintre situaţiile menţionate la art. 74 
alin. (1) lit. a), c), d) şi e), efectuarea acestuia se întrerupe. 
(2) Efectuarea concediului de odihnă se întrerupe în cazul în care salariata intra în concediu pentru 
maternitate, precum şi în cazul în care salariatul este rechemat, prin dispoziţia scrisă a conducerii 
institutiei, numai pentru nevoi de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa salariatului în unitate. 
În situaţia rechemării, cei în cauză au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor 
legate de efectuarea concediului în altă localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu 
au mai putut beneficia din cauza rechemării. 
(3) Pentru cazurile de întrerupere a concediului, menţionate la alin. (1) şi (2), salariaţii au dreptul să 
efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când aceasta nu este 
posibilă, la data stabilită printr-o nouă programare în cadrul aceluiaşi an calendaristic. 

Art.77 - (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indeminizaţie 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. 
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul efectuării concediului restant din anul 1991. 
(5) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu. 

Art.78 - (1) În cazul în care concediul început la o anumită dată este întrerupt, indemnizaţia nu se 
restituie. În această situaţie se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu 
aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu salariul cuvenit salariatului pentru perioada lucrată după 
întreruperea concediului, sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii. 
(2) La data programată pentru efectuarea părţii restanţe a concediului de odihnă se acordă salariatului 
indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această parte, în condiţiile prezentei hotărâri. 

Art.79 - Conducerea unităţii are obligaţia să ia măsurile necesare pentru ca salariaţii să efectueze, în 
fiecare an calendaristic, concediile de odihnă la care au dreptul. 
 
Art.80 - (1) În cazul în care, după ce salariatul a efectuat concediul de odihnă, raporturile de 
serviciu/contractul său de muncă a încetat din motivele prezentate la art. 130 alin. (1) lit. i), j), k), l) şi 



   

 
 

art. 135 din Codul muncii, acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia de concediu 
corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu. 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:  

a) salariaţilor care au desfăcute contractele de muncă în baza art. 135 din Codul muncii, 
din cauza stării sănătăţii, constatată prin certificatul medical, iar unitatea nu le-a putut 
oferi o altă muncă corespunzătoare stării sănătăţii şi calificării profesionale; 
b) femeilor care au desfăcute contractele de muncă în baza art. 135 din Codul muncii, 
pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani; 
c) salariaţilor pentru care, după desfacerea contractului de muncă în temeiul art. 130 alin. 
(1) lit. j) din Codul muncii, a intervenit achitarea, anularea urmăririi penale sau încetarea 
procesului penal ori a urmăririi penale.  

(3) Concediul de odihnă neacordat salariaţilor transferaţi, de către unitatea de la care s-a efectuat 
transferarea, se va acorda acestora de unitatea la care au fost transferaţi. Indemnizaţia de concediu va fi 
suportată de către cele două unităţi, proporţional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea în cursul 
anului calendaristic respectiv; în acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care concediul de odihnă a fost 
efectuat înainte de transferare. 
 
Art.81 - (1) Concediile de odihnă neefectuate, cuvenite salariaţilor cărora le-a încetat raportul de 
serviciu/contractul de muncă, vor fi compensate în bani. Sumele cuvenite sunt egale cu indemnizaţia de 
concediu aferentă perioadei efectiv lucrate. 
(2) În cazul decesului salariatului, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă 
neefectuat se va acorda membrilor săi de familie - soţ, copii, părinţi. 
 
Art. 82. - Orice conversaţie prin care se renunţă în total sau în parte la dreptul la concediu de odihnă 
este interzisă. 
 
B. CONCEDIUL PLATIT PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE 

Art.83 - (1) În afara concediului de odihnă, salariaţii din administraţia publică, au dreptul la zile de 
concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:  

a) căsătoria salariatului - 5 zile; 
b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile; 
c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul III a salariatului - 3 zile.  
b) d) controlul medical anual - o zi lucrătoare. 

(2) Concediul plătit, prevăzut la alin. (1), se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea unităţii. 
Indemnizaţiile cuvenite se stabilesc potrivit art. 76 alin. (1). 

Art.84 - (1) La cererea unuia dintre parinti angajatorul este obligat sa acorde: 
a) pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea 
sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil. 
b) pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile lucratoare libere pe an, 
consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul. 
(2) In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai copilului nu va solicita 
ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic. 



   

 
 

(3) Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel putin 15 zile 
lucratoare inainte de vizita la medic si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca in anul 
respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita. 
(4) In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca ambii parinti au 
solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a mai beneficia, vreodata, de 
prevederile legii. 
(5) Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali 
cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani. 
 

C. CONCEDII FARA PLATA  

Art.85 - (1) Salariaţii din administraţia publică, 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 în instituţiile de 
învăţământ, 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 la alin. (1), în următoarele situaţii:  

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul 
medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama 
copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; 
b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în 
cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de 
munca, 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. 86. - (1) Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat. 
(2) Concediile fără plată acordate în condiţiile art. 83 alin. (1) lit. a) nu afectează vechimea în muncă. 

Art.87 - Pe durata concediilor plătite nu pot fi încadrate alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu 
ale titularilor posturilor să fie redistribuite. 
 
Art. 88. - Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare se pot încadra alte persoane 
cu contracte de muncă pe durata determinată. 

D.CONCEDII PENTRU FORMARE PROFESIONALA 

Art. 89. - (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. 
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. 



   

 
 

 
Art. 90. - (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe 
perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. 
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav 
desfăşurarea activităţii. 
 
Art. 91. - (1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată 
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a 
stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de 
formare profesională. 
(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul 
unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru 
susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu 
respectarea condiţiilor stabilite la alin. (1). 
 
Art. 92. - (1) În cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa 
participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la 
un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 
80 de ore. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) indemnizaţia de concediu va fi stabilită conform art. 150. 
(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabileşte de comun 
acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului 
în condiţiile prevăzute la art. 156 alin. (1). 
 
Art. 93. - Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de 
odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite 
salariatului, altele decât salariul. 

SECTIUNEA A 8-A 
REPAUSURI PERIODICE  
 

Art.94 - Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.  
 
 
1. PAUZA DE MASA SI REPAUSUL ZILNIC 

Art. 95. - (1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au 
dreptul la pauză de masă de 30 minute, in intervalul de timp 11,30 - 12,00 şi la alte pauze. 
(2) Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică 
normală a timpului de muncă. 
 
Art. 96. - (1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 
ore consecutive. 

2. REPAUSUL SAPTAMANAL 



   

 
 

Art.97 -  (1) Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica. 
(3) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau 
desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite ulterior. 
(3) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor 
masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau 
pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau 
cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea 
executarii acestor lucrari. 
(4) Compensatiile acordate salariatilor pentru modificarea/suspendarea repausului saptamanal sunt 
potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

 
3. SARBATORILE LEGALE  
  
Art. 98. – (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: 
– 1 si 2 ianuarie; 
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane; 
–  Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui; 
– prima si a doua zi de Pasti; 
– 1 mai; 
– 1 iunie; 
– prima si a doua zi de Rusalii; 
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului; 
– 30 Noiembrie – Sfantul Apostol Andrei cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei; 
– 1 decembrie; 
– prima si a doua zi de Craciun; 
– 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 
legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora. 
(2)Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. 
(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele 
decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite 
potrivit legii sau de concediu de odihnă anual. 
 
Art.99 - Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru 
personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă 
şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute la art.96, precum şi 
zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate. 
 
SECTIUNEA A 9-A  
SALARIZAREA 
  
 TERMENI  
 
Art. 100. –Termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:  

a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din 
fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii 
în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr. I - IX din Legea-cadru privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publce 153/2017; 
b) indemnizaţia de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcţiei, 
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gradului, gradaţiei şi vechimii în funcţie, prevăzută în anexele nr. I - IX din Legea 
nr.153/2017; 
c) indemnizaţia lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a 
activităţii corespunzătoare funcţiei acestora; persoanele care ocupă funcţii de demnitate 
publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de doctorat; 
d) salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizaţia lunară sau 
indemnizaţia de încadrare, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, 
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare 
fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar; 
e) funcţia similară reprezintă o funcţie de acelaşi fel din cadrul aceleiaşi instituţii sau 
autorităţi publice, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, 
gradaţie, vechime în funcţie sau vechime în specialitate, după caz, şi condiţii de muncă; 
f) funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat 
obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condiţiile legii; 
g) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la 
salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, în 
condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal; 
h) gradaţia reprezintă salariul de bază corespunzător funcţiei, acordat în raport cu 
vechimea în muncă, în condiţiile prezentei legi; 
i) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii 
medii; 
j) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii 
superioare, studii superioare de scurtă durată şi studii medii, după caz, în condiţiile legii; 
k) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, 
soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional 
deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare, 
indemnizaţiile lunare şi, după caz, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, majorările, 
adaosurile, primele şi premiile, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură, 
corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.  

 CRITERII DE PERFORMANTA  

 
Criterii generale  
 
ART.101 - (1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în 
cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază următoarele criterii generale:  

a) cunoştinţe şi experienţă; 
b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor; 
c) judecata şi impactul deciziilor; 
d) responsabilitate, coordonare şi supervizare; 
e) dialog social şi comunicare; 
f) condiţii de muncă; 
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.  
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(2) Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale 
a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:  

a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi; 
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate; 
c) perfecţionarea pregătirii profesionale; 
d) capacitatea de a lucra în echipă; 
e) comunicare; 
f) disciplină; 
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate; 
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii; 
i) integritate şi etică profesională.  

 
Salariile de bază şi gradaţiile  

Art. 102. - (1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 
(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor 
de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care 
gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. 
I - IX, din Legea nr.153/2017. 

(3) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele 
procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de 
trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:  

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 
prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu 
de bază; 
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază 
avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.  

(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au 
împlinit condiţiile de acordare. 
(6) Pentru personalul nou - încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor 
prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute. 
(7) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în 
considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. 

 
Art. 103. 
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[{*}] (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
«Administraţie» din  primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local  din 
subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, în urma consultării 
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.   
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a 
administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A 
pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.153/2017. 
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu 
respectarea prevederilor art. 25 din lege. 
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi 
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar , corespunzător nivelului de organizare: comună, 
exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. 
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu 
respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor 
publici şi personalului contractual.  
(6)  Salariile de bază,  indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare se stabilesc  astfel încât, 
împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru 
cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite. 
 
Alte drepturi salariale (conform prevederilor legale in vigoare) 
 
Art.104 - Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a 
acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.  
 
Art.105 - (1)Entităţile publice, prin conducătorii acestora, au obligaţia de a organiza controlul financiar 
preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.În raport cu natura 
operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor 
compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată sau 
alte obligaţii de natură patrimonială. 
(2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor 
de specialitate, desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice. Actul de numire va 
cuprinde şi limitele de competenţă în exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele 
desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care iniţiază operaţiunea supusă vizei. 
(3) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfăşoară activităţi de control 
financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice 
superioare. Persoanele desemnate cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie 
să aibă competenţele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod specific de 
norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile 
unitare pe care entităţile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau 
schimbării personalului care desfăşoară această activitate. 
(4)Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face 
de către conducătorul entităţii publice, anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în 
rapoartele auditului public intern şi în rapoartele Curţii de Conturi. 
(5) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, 
competente în acest sens, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal şi atestă îndeplinirea 
condiţiilor legale, a regularităţii şi încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament 
aprobate, după caz, a proiectelor de operaţiuni supuse aprobării ordonatorului de credite.  
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 Art.106 -Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în 
raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare sau 
creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de 
control financiar preventiv propriu. 
 
Art.107 - (1) Indemnizaţiile de hrană reprezentând a 12 - a parte din două salarii de bază minime brute 
pe ţară garantate în plată ,  se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu 
încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din legea salarizarii. 
(2) Ordonatorul de credite acordă, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă.Valoarea anuală a 
indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se 
acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic. Indemnizaţia de vacanţă se 
acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din legea salarizarii. 
 
Sporuri (conform prevederilor legale in vigoare) 
 
Art.108 - (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 
22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în 
timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, 
dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 
(2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, 
premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 din legea salarizarii.  
 
Art.109 - (1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată 
în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se 
lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea 
acesteia. 
(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), 
munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor 
de 75% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, 
corespunzător orelor suplimentare efectuate. 
(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), 
munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în 
care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un 
spor de 100% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, 
corespunzător orelor suplimentare efectuate. 
(4) Plata muncii în condiţiile alin. (2) şi (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a 
fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore 
suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, 
după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii. 
(5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore 
pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie 
compensarea cu timp liber corespunzător. 
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de 
funcţii în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice ori persoanelor angajate cu timp parţial. 
 
 
Art.110 - Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru 
condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII din lege şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc 
prin regulament - cadru elaborat de către  ministerul coordonator al administraţiei, cu avizul 
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Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor 
sindicale reprezentative domeniului de activitate. 
 
Art.111 - (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 
inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite 
nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de 
grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a 
indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 
 
Premii si prime  
 
Art.112 - (1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a 
participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, 
în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază,  aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, 
sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget. 
(2) Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct 
la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care 
face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a 
avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de 
complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege. 
Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. 
[{*}] (3) Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, lunar, două salarii de bază minim brute 
pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în 
buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu 
consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea 
reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.  
 
Plata salariului  
 
Art.113 - (1) Salariul se plăteşte în bani, o dată pe lună, la data de 5 ale fiecarei luni. 
(2) Plata salariului se efectueaza prin virament într-un cont bancar. 
(4) Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea 
angajatorului la plata de daune - interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. 
 
Art.114 - (1) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 
(2) În caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în 
ordine, soţului supravieţuitor, copiilor majori ai defunctului sau părinţilor acestuia. Dacă nu există 
niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt plătite altor moştenitori, în condiţiile 
dreptului comun. 
 
Art. 115. - (1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte 
documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 
(2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către 
angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii. 
 
Art. 116. - (1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de 
lege. 
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului 
este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă 



   

 
 

şi irevocabilă. 
(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:  

a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei; 
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 
d) acoperirea altor datorii.  

(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net. 
 
Art. 117. - Acceptarea fără rezerve a unei părţi din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în 
astfel de situaţii nu poate avea semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce 
i se cuvin în integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale. 
 
Art. 118. - (1) Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele 
rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în 
termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate. 
(2) Termenul de prescripţie prevăzut la alin. (1) este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaştere 
din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului. 

 
SECTIUNEA A 10-A 
ACCESUL IN PERIMETRUL ANGAJATORULUI  
 
Art.119 -  Accesul salariatilor in afara programului normal de lucru in primarie,este permis numai cu 
aprobarea primarului, viceprimarului, secretarului general al comunei. 
  
  
Cap.VI. - PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR 
INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR 
  
Art. 120. – (1) Salariatii au dreptul sa adreseze conducerii Angajatorului, in scris, petitii individuale, 
in legatura cu problemele proprii aparute la locul de munca si in activitatea desfasurata, potrivit OG 
nr27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor. 
(2) Prin petitie se intelege orice cerere sau reclamatie individuala pe care un salariat o adreseaza 
conducerii Angajatorului in conditiile legii si ale regulamentului intern. 
(3) Petitiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmand a fi clasate. 
  
Art. 121. – (1) Cererile sau reclamatiile se adreseaza primarului si/sau consiliului local dupa caz, si se 
inregistreaza. 
(2) In cazul in care problemele sesizate in cerere sau in reclamatie necesita o cercetare mai amanuntita, 
primarul numeste o persoana sau o comisie pentru solutionarea aspectelor sesizate. 
(3) In urma verificarilor , persoana sau comisia numita intocmeste un referat cu constatari, concluzii si 
propuneri si il supune aprobarii primarului. 
(4) Primarul este obligat sa comunice salariatului raspunsul in termen de 30 de zile de la data depunerii 
cererii sau a reclamatiei. 
(5) In situatia in care aspectele sesizate prin cerere sau reclamatie necesita o cercetare mai 
amanuntita,termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, cu instiintarea salariatului. 
  



   

 
 

Art. 122. – (1) Salariatii nu pot formula doua petitii privitoare la aceeasi problema. 
(2) In cazul in care un salariat adreseaza in aceeasi perioada de timp doua sau mai multe petitii cu 
acelasi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmand sa primeasca un singur raspuns. 
(3) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste 
aceeasi problema, acestea se claseaza, facandu-se mentiune ca s-a verificat si i s-a dat deja un raspuns 
petitionarului. 
(4) Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana 
împuternicită de acesta, precum şi de persoana  care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în 
mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 
  
Art. 123. –(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul 
legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea 
actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 
Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public. 
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi persoana vătămată într-un drept al său sau 
într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. 
 
Procedura prealabilă  

Art. 124 (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se 
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual 
care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă 
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a 
acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea 
prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data emiterii actului.   
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede o procedură 
administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta. 

 (3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-un drept al său sau într-
un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. 
Plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, se va introduce în termen de 30 de zile 
din momentul în care persoana vătămată a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul actului. Pentru 
motive temeinice, plângerea prealabilă se poate formula şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai 
târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul acestuia. Termenul de 6 
luni prevăzut în prezentul alineat, precum şi cel prevăzut la alin. (1) sunt termene de prescripţie. 
(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează în termenul prevăzut la 
art. 2 alin. (1) lit. g ) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 (5) Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative trebuie făcută în 
termen de 6 luni, care va începe să curgă: 
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui; 
 b) de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de un an de la încheierea 
contractului. 
 
Obiectul acţiunii judiciare  

Art. 125.  



   

 
 

 (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act 
administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit 
niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea 554/2004, poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea 
pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin 
nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul 
de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea 
dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la 
cele invocate prin plângerea prealabilă. 
(11) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă 
apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim 
public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.   
(12) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), acţiunile întemeiate pe încălcarea unui interes legitim 
public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea autorităţii pârâte să emită un act sau un 
alt înscris, respectiv să efectueze o anumită operaţiune administrativă, sub sancţiunea penalităţilor de 
întârziere sau a amenzii, prevăzute la art. 24 alin. (2) din lege. 
 (2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care apar în fazele 
premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii legate de încheierea 
contractului administrativ, inclusiv litigiile având ca obiect anularea unui contract administrativ. 
Litigiile care decurg din executarea contractelor administrative sunt în competenţa de soluţionare a 
instanţelor civile de drept comun.   
(3) La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care principiul libertăţii 
contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public. 
 
Termenul de introducere a acţiunii  

Art. 126 -  (1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract 
administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 
6 luni de la:  

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; 
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; 
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării 
termenului legal de soluţionare a cererii; 
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h) din lege, calculat de la 
comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, 
a plângerii prealabile; 

 (2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă şi peste 
termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la 
cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz. 
(21) În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de soluţionare a plângerii prealabile, 
termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, de la momentul finalizării acesteia sau de 
la data expirării termenului legal de soluţionare, după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin. (2). 
(3)  Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie, iar termenul prevăzut la alin. (2) este 
termen de decădere. 
  
Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual 



   

 
 

Art.127 - (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în 
condiţiile legii, personalului contractual este de competenţa ordonatorilor de credite. 
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a actului 
administrativ de stabilire, modificare ori comunicare a refuzului de acordare a drepturilor în cauză, la 
sediul ordonatorului de credite. 
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucrătoare. 
(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei în scris. 

 
Cap.VII. - REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL 
ANGAJATORULUI 
  
Art. 128. – (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, 
sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. 
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune 
savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de munca,  dispozitiile acestuia si a sefilor ierarhici. 
  
Art. 129 – Sunt interzise: 
a) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseala inaintata, introducerea sau consumul de 
bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau care perturba 
activitatea altor salariati; 
b) nerespectarea programului de lucru, intarzierea sau absentarea nemotivata; 
c) parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese decat 
cele ale Angajatorului; 
d) executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului Angajatorului; 
e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri si documente apartinand acesteia, fara 
acordul scris al conducerii Angajatorului; 
f) instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrare sau de uz comun, precum si deteriorarea 
functionala si calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizari ori manevrari 
necorespunzatoare; 
g) folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta pe orice cale sau copierea pentru altii, fara 
aprobarea scrisa a conducerii, a unor documente sau informatii privind activitatea Angajatorului sau a 
datelor specificate in fisele sau dosarele personale ale angajatilor; 
h) prestarea oricarei activitati remunerate sau neremunerate, in timpul orelor de program  
i) efectuarea de stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat in condica de prezenta; 
j) atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati, fata de managementul unitatii sau fata de clienti 
(conduita necivilizata, insulta, calomnia, purtarea abuziva, lovirea si vatamarea integritatii corporale sau 
a sanatatii); 
k) comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta Angajatorului, a propriei persoane sau a 
colegilor; 
l) manifestari de natura a aduce atingere imaginii Angajatorului; 
m) fumatul in spatiile publice inchise, conform Legii nr. 349/2002 modificata prin Legea nr. 15/2016. 
Fumatul este permis in spatii special amenajate pentru fumat, cu respectarea urmatoarelor conditii 
obligatorii: 
- sa fie construite astfel incat sa deserveasca doar fumatul si sa nu permita patrunderea aerului viciat in 
spatiile publice inchise; 



   

 
 

- sa fie ventilate corespunzator, astfel incat nivelul noxelor sa fie sub nivelurile maxime admise. 
n) organizarea de intruniri in perimetrul unitatii fara aprobarea prealabila a conducerii; 
o) introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul institutiei a unor anunturi, afise, documente etc. 
fara aprobarea conducerii ; 
p) propaganda partizana unui curent sau partid politic. 
  
  
Cap.VIII. -  ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 
  
Art. 130. – (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu,  a normelor de 
conduita a functionarilor publici prevazute in Legea 7/2004,  a normelor de conduita a personalului 
contractual prevazute in Legea 477/2004, precum si a faptelor mentionate in OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, indiferent de functia sau 
postul pe care il ocupa persoana care a savarsit fapta. 
(2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza incalcarea cu vinovatie de catre salariati a 
obligatiilor lor de serviciu prevazute de dispozitiile legale in vigoare, obligatiile de serviciu stabilite in 
contractele individuale de munca, in fisa postului, in Regulamentul intern  si  dispozitiile legale ale 
primarului si a conducatorilor ierarhici. 
 
Tipuri de raspundere - functionari publici  
 
Art.131 - (1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 
răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod. 
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de acte 
administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea prevederilor legale, atrage 
răspunderea acestora în condiţiile legii. 
(3) Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori avizarea actelor 
şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu respectarea prevederilor art. 437 alin. 
(3). 
(4) Refuzul funcţionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele şi documentele 
prevăzute la alin. (2) se face în scris şi motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii actelor, 
cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative cu caracter special sunt prevăzute alte termene, şi se 
înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. 
(5) Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze sau care prezintă 
obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), fără a indica 
temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (4), răspund în condiţiile legii. 
 
Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituţia publică 
 
Art.132 - 1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se 
poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a 
emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. 
(2) În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităţii sau instituţiei 
publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanţa judecătorească constată vinovăţia funcţionarului public, 
persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică. 
(3) Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile 
legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea. 
 



   

 
 

Răspunderea administrativ - disciplinară 
 
Art.133 - (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 
funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege 
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ - disciplinară a acestora. 
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 
c) absenţa nemotivată de la serviciu; 
d) nerespectarea programului de lucru; 
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care 
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea; 
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 
j) efuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform 
prevederilor legale; 
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru 
funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi 
incompatibilităţi; 
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu 
acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data 
intervenirii cazului de incompatibilitate; m) încălcarea prevederilor referitoare la 
conflicte de interese; 
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 
publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora.  

(3) Sancţiunile disciplinare sunt:  

a) mustrarea scrisă; 
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni; 
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10 - 15% pe o perioadă de până la un an de zile; 
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani; 
e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu 
diminuarea corespunzătoare a salariului; 
f) destituirea din funcţia publică.  

(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică următoarele sancţiuni 
disciplinare:  

a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b); 
b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b) - f); 
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e) - h), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c) - f); 



   

 
 

d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i) - k) şi m), se aplică una dintre 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3); 
e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancţiunea 
disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. f), în condiţiile prevăzute la art. 520; 
f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (3).  

(5) Pentru funcţionarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică prin 
transformarea funcţiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sancţiunii disciplinare. Pentru 
funcţionarii publici de conducere în situaţia în care sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) nu se poate 
aplica pentru că nu există o funcţie publică de conducere de nivel inferior vacantă în cadrul autorităţii 
sau instituţiei publice, se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. c). 
(6) La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va ţine seama de 
cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de 
vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, 
precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în 
condiţiile prezentului cod. 
(7) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară aferentă abaterii 
disciplinare celei mai grave. 
(8) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de 
disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu excepţia abaterii 
disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilităţi, pentru care sancţiunea disciplinară 
se aplică în condiţiile prevăzute la art. 520 lit. b). 
(9) 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 clasării ori renunţării la 
urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, renunţarea la 
aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situaţii, 
procedura angajării răspunderii disciplinare se reia şi sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel 
mult un an de la data reluării. 
(10) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public a cărui faptă a fost 
sesizată ca 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 autorităţii ori 
instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice. 
Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate influenţa cercetarea 
administrativă. 
(11) În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea 
prevederilor alin. (10), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are obligaţia să dispună 
mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcţie publică corespunzătoare nivelului de studii, cu 
menţinerea drepturilor salariale avute. 

Soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul 
contractual 

Art.134 - Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt 
analizate şi soluţionate cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii. 

Aplicarea sancţiunilor disciplinare 



   

 
 

(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) - f) 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 şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea 
sancţiunii. 
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) se aplică şi direct de către persoana care 
are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile prevăzute la art. 520 lit. b). 
(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. a) se poate aplica şi direct de către 
conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (1). 
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) - f) se aplică de conducătorul instituţiei 
publice, la propunerea comisiei de disciplină. 

Actul administrativ de sancţionare disciplinară 

Art.135 - (1) Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public trebuie să conţină în mod 
obligatoriu următoarele elemente:  

a) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară, precum şi actele 
doveditoare care stau la baza încadrării în textul de lege; 
b) numele şi prenumele funcţionarului public; 
c) denumirea funcţiei publice, individualizată prin categorie, clasă şi, după caz, grad 
profesional; 
d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
e) sancţiunea aplicată, precum şi motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât 
cea propusă de comisia de disciplină, dacă este cazul; 
f) termenul în care poate fi atacat actul administrativ, precum şi instanţa de contencios 
administrativ competentă.  

(2) La actul administrativ de sancţionare prevăzut la alin. (1) se anexează raportul comisiei de 
disciplină, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Sanctiuni disciplinare personal contractual 
 
Art.136 - (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. 



   

 
 

Art. 137. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. 
(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

Art. 138. - 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.  

Cap.IX.- REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA 
 
Functionari publici  
 
Aplicarea sancţiunilor disciplinare 

Art.139 - (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 141 alin. (3) lit. b) - f) 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 şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea 
sancţiunii. 
(2) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 141 alin. (3) lit. f) se aplică şi direct de către persoana care 
are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile prevăzute la art. 520 lit. b). 
(3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 141 alin. (3) lit. a) se poate aplica şi direct de către 
conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. (1). 
(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 141 alin. (3) lit. b) - f) se aplică de conducătorul instituţiei 
publice, la propunerea comisiei de disciplină. 

Comisia de disciplină 

Art.140 - (1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină având 
următoarea competenţă:  

a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 141 alin. (2), cu 
excepţia abaterii disciplinare referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 141 alin. (2) 
lit. l); 
b) propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici; 
c) sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi 
funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea disciplinară 
referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. l), în vederea verificării şi 
soluţionării.  

(2) Din comisia de disciplină face parte şi cel puţin un reprezentant al organizaţiei 
sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii 
funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care 
sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. 



   

 
 

(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate 
solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să 
cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare. 
(4) Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi 
componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Căi de atac 

 Art.141 -  Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de 
contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a dispoziţiei de sancţionare. 

Radierea sancţiunilor disciplinare 

Art.142 - (1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:  

a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 141 alin. (3) 
lit. a); 
b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute 
la art. 141 alin. (3) lit. b) - e); 
c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 141 alin. (3) lit. f) ; 
d) de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a anulat actul 
administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public.  

(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se constată prin act administrativ al 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. 

Personal contractual  
 
Art. 143 – (1) Ca urmare a sesizarii conducerii Angajatorului cu privire la savarsirea unei abateri 
disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a normelor legale, Regulamentului intern, 
contractului individual de munca, normelor de conduita, ordinelor si dispozitiilor legale ale 
conducatorilor ierarhici, Angajatorul sau persoana imputernicita de acesta va dispune efectuarea 
cercetarii disciplinare, numind  o comisie in acest sens. 
Din comisie va face parte fara drept de vot, in calitate de observator, si un reprezentant al organizatiei 
sindicale al carui membru este salariatul cercetat sau reprezentantul salariatilor din institutie. 
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, cu exceptia celei prevazute la art.144 alin.1 lit.a, nicio sanctiune nu 
poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. 
(3) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana 
imputernicita de catre angajator/comisia sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila, precizandu-se 
obiectul, data, ora si locul intrevederii. Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 
5 zile lucratoare inainte. 
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (3) fara un motiv 
obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare 
prealabile. 
(5) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate 
apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea disciplinara prealabila 
toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, 
de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. 



   

 
 

(6)Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe 
care le considera necesare. 
(7) Comisia numita pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile are obligatia de a lua o nota scrisa 
de la salariatul ascultat, nota in care se va preciza pozitia salariatului fata de fapta pe care a comis-o si 
imprejurarile invocate in apararea sa. 
(8) Cercetarea disciplinara prealabila impune stabilirea urmatoarelor aspecte: 
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 
b) gradul de vinovatie a salariatului; 
c) consecintele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 
(9) La finalizarea cercetarii disciplinare prealabile, persoana/comisia numita in acest sens va intocmi un 
proces-verbal de constatare, care trebuie sa cuprinda: indicarea subiectului abaterii disciplinare, 
descrierea faptei, descrierea modului in care s-a desfasurat cercetarea disciplinara prealabila si 
ascultarea salariatului, prezentarea conditiilor si imprejurarilor in care fapta a fost savarsita, prezentarea 
consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a salariatului si a eventualelor 
sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat, stabilirea gradului de vinovatie a salariatului, 
probele administrate si propunerile persoanei/comisiei imputernicite de catre Angajator sa realizeze 
cercetarea disciplinara prealabila de clasare a cauzei sau de sanctionare disciplinara a salariatului. 
10)Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese-verbale. 
  
Art. 144. – (1) In baza propunerii comisiei de disciplina, Angajatorul va emite decizia de sanctionare. 
(2) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare 
savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 
b) gradul de vinovatie a salariatului; 
c) consecintele abaterii disciplinare; 
d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 
(3) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in 
termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, 
dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 
  
Art. 145 – Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de 
salariat; 
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 
251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; 
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi 
produce efecte de la data comunicării. 
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, 



   

 
 

prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art. 146 – Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 
salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor 
disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa 
  
Cap.X. - CRITERIILE si PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A 
SALARIATILOR 
 
Evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici 

Art.147 - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. 
(2) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie 
şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale 
individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a 
obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de 
către funcţionarul public. 
(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprinde următoarele 
elemente:  

a) evaluarea gradului şi a modului de atingere a obiectivelor individuale; 
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.  

(4) Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcţionarilor publici se 
stabilesc indicatori de performanţă. Stabilirea obiectivelor individuale şi a indicatorilor de performanţă 
trebuie să aibă în vedere corelarea cu atribuţiile şi obiectivele instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea 
funcţionarul public. 
(5) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ - 
teritoriale/ subdiviziunii administrativ - teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată 
din primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri locali, respectiv judeţeni, desemnaţi 
în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz. 
(6) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează pentru toţi funcţionarii publici care 
au desfăşurat efectiv activitate, minimum 6 luni, în anul calendaristic pentru care se realizează 
evaluarea. 
(7) Calificativele obţinute în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici sunt avute în vedere la:  

a) promovarea într-o funcţie publică superioară; 
b) acordarea de prime, în condiţiile legii; 
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a 
performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut 
calificativul „satisfăcător"; 
d) eliberarea din funcţia publică.  

(8) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în mod obligatoriu la modificarea, 
suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. 
(9) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 



   

 
 

se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor publici. 
(10) Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi 
de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi se desfăşoară cu respectarea metodologiei de 
evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din anexa nr. 6 la codul administrativ. 

Evaluarea personalului contractual  
 
Art.148 - (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre data de 1 ianuarie  si 31 decembrie  a fiecarui an. 
(2)In perioada evaluata se vor avea in vedere urmatoarele criterii: 
a) responsabilitatile postului;  
b) calitatea lucrarilor; 
c) volumul activitatii desfasurate; 
d) importanta sociala a muncii;  
e) conditiile concrete in care se desfasoara munca; 
f) rezultatele obtinute; 
g) cunostinte si experienta; 
h) pregatirea profesionala; 
i) complexitatea, creativitatea si diversitatea activitatilor; 
j) contacte si comunicare; 
k) aptitudini organizatorice; 
l) disponibilitate pentru lucrul in echipa; 
m) operativitate in desfasurarea activitatilor; 
n) fidelitate in raport cu compania; 
o) colegialitate, corectitudine in raporturile de munca; 
 (3) Calificativele sunt : 

a) intre 1,00 – 2,00 – nesatisfacator  
b) intre 2,01 – 3,50 – satisfacator  
c) intre 3,51 – 4,50 – bine 
d) intre 4,51 – 5,00 – foarte bine 

(4) Rezultatele evaluarii vor fi exprimate prin punctaje obtinute in urma mediei aritmetice ale fiecarui 
criteriu. 
(5) Rezultatele evaluarii profesionale vor putea fi utilizate in vederea: 
- selectiei salariatilor in vederea promovarii; 
- selectiei salariatilor prealabil operarii unei concedieri colective; 
- selectiei salariatilor corespunzatori profesionali si a salarizarii. 
  
Art. 149. – Neobtinerea unui punctaj minim de 2,01 la doua evaluari periodice consecutive, va putea 
atrage concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala. 
  
Cap.XI. - MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU 
CONTRACTUALE SPECIFICE 
  
Art.150 - (1) Dispoziţiile prezentului regulament intern se întregesc cu celelalte dispoziţii in vigoare 
cuprinse în codul administrativ,legislaţia muncii, legislatia salarizarii,  a altor acte normative adoptate de 
Guvern şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de serviciu/muncă 
prevăzute de prezentul regulament intern, cu dispoziţiile legislaţiei civile . 
(2)Dispozitiile prezentului regulament intern se completeaza si prin dispozitii ale primarului, norme 
interne de serviciu, norme generale sau norme specifice in domeniul conduitei si eticii salariatilor, in 
masura in care acestea sunt necesare, precum si prin fisa postului. 

unsaved://LexNavigator.htm#anexa6


   

 
 

(3) Orice modificare ce intervine în conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de 
informare, prin aducerea la cunostinta tuturor salariatilor pe baza de semnatura. 
(4)Prezentul regulament intern se completeaza cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protectia datelor - GDPR). 
 
Cap.XII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
  
Art. 151. – Institutia prelucreaza datele cu caracter personal ale salariatilor cu  respectarea dispozitiilor 
legale, a Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal si a Politicii Generale privind 
protectia datelor cu caracter personal. 
 
Art. 152. – Toti salariatii au obligatia de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu 
protectia datelor cu caracter personal pentru a obtine informatii si clarificari in legatura cu protectia 
datelor cu caracter personal. 
  
Art. 153. – Toti salariatii au obligatia de a informa imediat si detaliat, in scris, superiorul ierarhic sau 
responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal in legatura cu orice nelamurire, suspiciune sau 
observatie cu privire la protectia datelor cu caracter personal ale salariatilor si ale cetatenilor, in legatura 
cu orice divulgare a datelor cu caracter personal si in legatura cu orice incident de natura sa duca la 
divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunostinta, in virtutea atributiilor de serviciu si in 
orice alta imprejurare, prin orice mijloace. 
  
Art. 154. – Daca pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va face 
telefonic si in scris. Avand in vedere importanta speciala pe care institutia o acorda protectiei datelor cu 
caracter personal, incalcarea acestei obligatii de informare constituie o abatere disciplinara grava, care 
poate atrage cea mai aspra sanctiune disciplinara inca de la prima abatere de acest fel. 
  
Art. 155. – Salariatii care prelucreaza date cu caracter personal au obligatia sa nu intreprinda nimic de 
natura sa aduca atingere protectiei necesare a datelor cu caracter personal ale salariatilor si ale 
cetatenilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunostinta cu ocazia indeplinirii 
atributiilor de serviciu in afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisa. 
  
Art. 156. – Utilizarea datelor cu caracter personal se refera, dar nu exclusiv, la orice operatiune sau set 
de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter 
personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restrictionarea, stergerea sau distrugerea. 
  
Art. 157. – Avand in vedere importanta speciala pe care institutia o acorda protectiei datelor cu caracter 
personal, incalcarea obligatiei de respectare a regulilor privind protectia datelor constituie o abatere 
disciplinara grava, care poate atrage cea mai aspra sanctiune disciplinara inca de la prima abatere de 
acest fel. 
  
Cap.XIII. -  DISPOZITII FINALE 
  
Art. 158. – Prezentul Regulament intern are la baza prevederile legislatiei in vigoare. 



   

 
 

  
Art. 159. – (1)Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi 
produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 
(2) Regulamentul intra in vigoare in termen de 5 zile de la data semnarii lui. La aceeasi data, se abroga 
anteriorul Regulament intern a Angajatorului. 
(3) Dovada comunicarii se face prin semnatura de luare la cunostinta, dovada confirmarii prin posta, 
procesul-verbal prin care se consemneaza refuzul primirii si semnat pentru confirmare de doua persoane 
din cadrul autoritatii sau institutiei publice care au fost prezente la inmanarea actului administrativ, 
procesul-verbal de afisare a regulamentului la sediul primariei si semnat de doua persoane pentru 
confirmare ca au fost prezente la afisarea actului. 
 
Art.160 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie tuturor salariatilor, primarului 
comunei Casin si Prefectului Judetului Bacau.  
 
 
 
 
 
 

PRIMAR,                                                                                    Contrasemneaza, 
SOROIU DANIEL                                                                Secretarul General al comunei 

                                                                                             Popescu Monica - Florinela  
  
             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanti salariati: 
 
Tudorache Ioan (pentru personalul contractual) ______________________ 
 
Ticuleanu Luminita (pentru functionarii publici )_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
CUPRINS  

 
 
 

Cap.I - Definitii   
Cap.II - Dispozitii Generale (art.1-art.4) 
Cap.III - Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca (art.5-art.7) 
Cap. IV - Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei 
forme de incalcare a demnitatii (art.8 - art.13) 
               Masuri de protectie sociala reglementate de OUG nr.96/2003 (art.14 - art.25) 
Cap.V - Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor  
    Sectiunea 1       - Drepturile si obligatiile angajatorului (art.26 ) 
    Sectiunea a 2-a - Drepturile functionarilor publici (art.27 - art.44) 
    Sectiunea a 3-a - Indatoririle functionarilor publici (art.45 - art.65) 
    Sectiunea a 4-a - Drepturi si obligatii ale personalului contractual (art.66) 
    Sectiunea a 5-a - Dispozitii comune cu privire la obligatiile salariatilor (art.67 - 69) 
    Sectiunea a 6-a - Organizarea timpului de munca (art.70 -art.73) 
    Sectiunea a 7-a - A. Concediul de odihna (art.74-art.82) 

B.Concediu platit pentru evenimente familiale deosebite (art.83-84) 
C.Concedii fara plata (art.85-art.88) 
D.Concedii pentru formare profesionala (art.89 - art.93) 

Sectiunea a 8-a - Repausuri periodice - perioada de repaus (art.94) 
1. Pauza de masa si repausul zilnic (art.95-art.96) 
2. Repausul saptamanal (art.97 ) 
3. Sarbatorile legale (art.98-art.99) 

Sectiunea a 9-a - Salarizarea (art.100 - art.118) 
Sectiunea a10-a - Accesul in perimetrul angajatorului (art.119) 

Cap.VI - Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor 
(art.120 -art.127) 

Cap.VII - Reguli concrete privind disciplina muncii in cadrul angajatorului (art.128-129) 
Cap.VIII - Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile (art.130-art.138) 
Cap.IX - Reguli referitoare la procedura disciplinara (art.139 - art.146) 
Cap.X - Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor (art.147-art.149) 
Cap.XI - Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice 

(art.150) 
Cap.XII - Protectia datelor cu caracter personal (art.151-art.157) 
Cap.XIII - Dispozitii finale (art.158 - art.160)  
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