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CAP I. Dispoziţii generale.
Regulamentul de ordine interioară constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta

instituţiei, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărui funcţionar public şi salariat,
respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea şi disciplina muncii, drepturile şi
obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de muncă al angajaţilor, recompensele şi sancţiunile
ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor funcţionarilor publici şi salariaţilor din
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cacica, indiferent de raporturile de serviciu, de
natura contractului de muncă încheiat, precum şi temporar studenţilor în perioada efectuării
practicii şi altor persoane delegate de către agenţii economici sau unităţi bugetare, pentru
prestarea unei activităţi în incinta instituţiei.

Art. 1 (1) Prezentul Regulament de ordine interioară se aplică tuturor salariaţilor
Primăriei Comunei Pîrteștii de Jos, atât contractuali, cât şi funcţionari publici, indiferent de
durata contractului de muncă, raportul de serviciu, precum şi celor care sunt detaşaţi sau
delegaţi.

Art. 2 (1) Prezentul Regulament respectă pevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 7/2004 privind Codul de
conduită a funcţionarilor publici, republicată, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 477/2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, a Legii
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

(2) Relaţiile de muncă impun, în toate sferele de activitate respectarea cu stricteţe a
ordinii şi a disciplinei şi îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu.

(3) Respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă, constituie o
obligaţie a fiecărui salariat.

(4) Persoanele care sunt delegate sau detaşate din partea altor unităţi, sunt obligate să
respecte, pe lângă regulile de disciplină a muncii din unitatea care le-a delegat, şi regulile
prevăzute în prezentul regulament.

Art. 3 Prevederile acestui regulament nu exclud drepturi sau obligaţii, ale conducerii sau
ale salariaţilor, care sunt prevăzute în alte acte normative, care privesc raporturile de muncă şi
de disciplină a muncii, aplicabile în administraţia publică locală.

Art. 4 în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de
toţi salariaţii şi angajatorii.

CAP II. Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor.
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A. Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei.
A.1 Obligaţiile conducerii instituţiei
Art. 5 Angajatorul are în principal următoarele drepturi:
1. să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei şi programul de lucru al
acestuia;
2. să stabilească Regulamentul de ordine interioară, de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului, fişa posturilor şi sarcinile de serviciu;
3. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare, potrivit legii şi prezentului regulament;
6. să acorde calificativele în fişele de apreciere anuale, în conformitate cu
prevederile legale;
7. să aprobe participarea salariaţilor la programele de perfecţionare profesională,
care se realizează în baza unui Plan de perfecţionare profesională a funcţionarilor
publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pîrteștii de Jos.
A.2 Obligaţiile conducerii instituţiei
Art. 6 Conducerea instituţiei este asigurată de primarul comunei Pîrteștii de Jos,
viceprimarul comunei şi de secretarul comunei.
Art. 7 Primarul Comunei Pîrteștii de Jos, în calitatea sa de şef al administraţiei
publice locale şi al aparatului de specialitate, asigură respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării,
ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale administraţiei
publice centrale, ale hotărârilor Consiliului local al Comunei Pîrteștii de Jos.
Art. 8 (1) Conducerea instituţiei are datoria să ia toate măsurile necesare pentru:
- asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a muncii,
- asigurarea unui control eficient al îndeplinirii sarcinilor în toate compartimentele,
- îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă,
- organizarea şi asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a persoanelor
încadrate în muncă, conform prevederilor legale.
(2) Conducerea instituţiei este obligată:
- să supună aprobării Consiliului Local Pîrteștii de Jos organigrama, statul de
funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului, conform prevederilor legale;
- să examineze cu atenţie şi să ia în considerare sugestiile şi propunerile
salariaţilor în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele şi să-i
informeze asupra modului de rezolvare a lor;
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din legile în vigoare, drepturile
saiariale legale nu vor putea face obiectul vreunei tranzacţii sau limitări;
- să plătească înaintea oricăror alte obligaţii salariile, contribuţiile şi impozitele
aflate în sarcina lor;
- să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat al
instituţiei;
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al salariaţilor;
- să asigure egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi;
Art. 9 Conducerea instituţiei va asigura:
- crearea condiţiilor necesare ridicării calităţii şi eficienţei întregii activităţi, care să
corespundă schimbărilor determinate de progresul tehnico-ştiinţific, de noile cerinţe
manageriale;
- stabilitatea în muncă a fiecărui salariat, încadrarea şi promovarea în muncă a
personalului în raport de pregătirea profesională, cu respectarea criteriilor valorice
de competenţă şi probitate civică şi profesională, stabilirea competenţelor şi
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atribuţiile acestuia, exercitarea controlului permanent asupra modului de îndeplinire
a sarcinilor de serviciu.
Art. 10 Conducerea instituţiei va lua măsuri pentru:
- folosirea raţională a forţei de muncă, în vederea realizării sarcinilor ce îi revin;
- întocmirea şi înaintarea dosarelor de pensii în termenele legale;
- punerea la dispoziţie a spaţiului corespunzător bunei desfăşurări a activităţii şi
asigurarea curăţeniei şi ordinii la toate locurile de muncă;
- efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului PSI ia locul de
muncă, potrivit legislaţiei în vigoare;
Art. 11 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament
faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.

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

B. Drepturile şi obligaţiile persoanelor încadrate în muncă.

B.1 Drepturile salariaţilor
Art. 12 (1) Salariaţii au în principal următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual şi alte concedii prevăzute de lege;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul ia demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a

mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul de a participa la acţiuni colective;
I) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
m) dreptul de asociere în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop

reprezentarea
intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor;
n) dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiului continuităţii şi celerităţii

serviciului
public;
o) dreptul de a i se asigura protecţia împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de

ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta;
' p) dreptul de a fi despăgubit în situaţia în care a suferit, din culpa instituţiei, un

prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
(2) Enumerarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi a salariaţilor nu sunt limitative,

ele completându-se de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

B.2 Obligaţiile persoanelor încadrate în muncă
Art. 13 (1) Salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pîrteștii

de Jos au datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate
sarcinile de serviciu ce îi revin potrivit legii, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului, fişa postului şi dispoziţiile conducerii.

Art 14 (1) Salariaţii au obligaţia de a asigura un servicu public de calitate în beneficiul
cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în
scopul realizării competenţelor autorităţii publice.
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(2) în exercitarea funcţiei, salariaţii au obligaţia de a avea un comportament profesionist,
precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a
menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei.

Art. 15 (1) Salariaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu
atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Salariaţii trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute, să respecte regimul juridic
al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor stabilite prin legi.

(3) La numirea, precum şi Ia eliberarea din funcţie, agajaţii care sunt funcţionari
publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului instituţiei, declaraţia de avere
şi de interese.

Art.16 (1) Salariaţii au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.
(2) Salariaţii au obligaţia să reprezinte corespunzător instituţia în relaţiile cu cetăţenii, cu
agenţii economici şi instituţiile, cu reprezentanţii firmelor, instituţiilor sau organizaţiilor cu ocazia
deplasărilor în interesul serviciului în ţară sau în străinătate.
(3) Salariaţii au obligaţia să aibă o comportare demnă şi corectă în cadrul relaţiilor de
serviciu şi în relaţiile cu petenţii, să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi decentă.

Art. 17 (1) Salariaţilor le este interzis:
- să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
- să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în
care autoritatea administraţiei publice locale are calitate de parte;
- să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege; să dezvăluie secretul de stat, secretul de serviciu precum şi faptele, informaţiile sau
documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes
public.
- să dezvăluie informaţiile la care are acces în exercitarea funcţiei, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor salariaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
' - să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii locale;
- să aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care intră în legătură
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea
unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
- părăsirea locului de muncă sau plecarea din instituţie fără motive temeinice şi fără
aprobarea şefilor ierarhici sau neconsemnarea în condică de teren;
- orice preocupări de ordin personal pe durata programului de activitate;
- folosirea în interes personal a calculatoarelor şi a aparaturii din dotare precum şi a altor
mijloace materiale aparţinând instituţiei, efectuarea de convorbiri telefonice în interes personal,
în acest sens posturile telefonice fixe din dotare vor fi parolate iar cele pe mobile vor avea
convorbiri limitate, urmând ca depăşirile să fie suportate de către salariaţii care se fac
responsabili de aceste depăşiri;
- introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în sediul instituţiei în timpul
programului;
- se interzice salariaţilor fumatul în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în
locuri special amenajate;
- este interzisă comercializarea de către salariaţi a produselor de orice fel în incinta
instituţiei.
(3) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin
asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii publice, este
permisă numai cu acordul primarului.
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Art.18 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, salariaţii au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei.
(2) în activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se
lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. în exprimarea opiniilor, salariaţii
trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de
păreri.
(3) Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor şi să respecte principiul egalităţii acestora în faţa
legii şi a instituţiei prin:
- promovarea unor soluţii similare şi identice raportate la aceeaşi categorie şi condiţii de
fapt;
- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, stare materială, sănătate, vârstă, sex, etc.

Art.19 (1) Salariaţii au obligaţia să se abţină de la exprimarea sau manifestarea
convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic, să nu participe la activităţi
politice in cadrul programului de lucru. Salariaţilor numiţi în funcţii publice le este interzis să
facă parte din organele de conducere a partidelor politice.
(2) în exercitarea funcţiei publice, salariaţilor le este interzis:
- să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
- să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
- să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu cu persoane fizice sau juridice care fac
donaţii sau sponsorizări partidelor politice;
- să afişeze în cadrul instituţiei, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 20 În considerarea funcţiei deţinute, salariaţilor le este interzis să permită utilizarea
numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale,
precum şi în scopuri electorale.

Art. 21 (1) În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei, precum şi cu persoanele fizice
sau juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate.

Art. 22 Salariaţii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, favoruri, servicii, invitaţii
sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori
persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa
imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu
aceste funcţii.

Art. 23 (1) În procesul de luare a deciziilor, salariaţii au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

Art. 24 Relaţia cu mijloacele de informare în mas media se asigură de către primar si
viceprimar.

Art. 25 (1) Funcţionarilor publici de conducere le este interzis să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie sau
alte criterii neconforme principiilor care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
publici.
(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea
de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Art. 26 (1) Este interzisă folosirea de către salariaţi, în alte scopuri decât cele prevăzute
de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţilor le este
interzisă urmărirea obţinerii de foioase sau avantaje în interes personal ori producerea de
prejudicii materiale sau morale altor persoane.
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(3) Salariaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe
care le-au stabilit în exercitarea funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau
pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

Art. 27 (1) Salariaţii au obligaţia să foloseacă timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute, să
folosească materialele, inventarul sau rechizitele cât mai eficient, să folosească aparatura de
tehnică de calcul din dotare în interesul instituţiei, luând măsurile corespunzătoare pentru
asigurarea informaţiilor prelucrate.
(2) Salariaţii trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi
eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 28 (1) Salariaţii au obligaţia să depun în termen de 15 zile de la data numirii sau
alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii declaraţiile de avere şi de interésese.
(2) Salariaţii au obligaţia să actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai
târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
(3) în termen de cel mult 15 zile de la data încetării activităţii, salariaţii au obligaţia să
depună o nouă declaraţie de avere şi declaraţie de interese.

C. Consiliere etică şi norme de conduită.

Art. 29 In cadrul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos s-a desemnat, prin Dispoziţia
primarului, persoana care se va ocupa de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor
de conduita.

C.1 Norme generale de conduita profesională a funcţionarilor publici şi a
personalului contractual

Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art. 30 (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual 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 a!e instituţiilor
publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) în exercitarea funcţiei publice şi a atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi personalul
contractual 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 autorităţtilor şi instituţiilor publice.

Art. 31 Respectarea Constituţiei şi a legilor
(1) Funcţionarii publici şi angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să
respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale,
în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice sau a funcţiilor
contractuale deţinute.

Art. 32 Normele de conduită ale funcționarilor publici precum și ale personalului
contractual au fost afișate atât la avizier cât și pe pagina de internet a instituției.

C.2 Atribuțiile și Rolul Consilierului etic

C.2.1 Atribuțiile
Art. 33 Consilierul de etică are drept atribuţii consilierea etică, monitorizarea aplicării

prevederilor codului de conduită a funcţionarilor publici în cadrul autorităţii sau instituţiei
publice din care face parte, întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor
de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei publice.

C.2.2 Rolul
Art. 34 Consilierul etic sprijină funcționarii publici

- Să interpreteze şi să aplice corect normele de conduită etică şi integritate publică;
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- Să prevină situaţiile de conflicte de interese, incompatibilităţi, nedeclarare a bunurilor şi
de încălcări ale normelor de conduită;
- Să ajute la indentificarea timpurie a incidentelor de integritate;
- Să informeze cu privire la consecinţele nerespectării normelor de conduită;
- Să adopte o atitudine corectă faţă de beneficiarii instituţiei şi factorii interesaţi
- Să fie informaţi cu privire la posibilitatea participării la luarea deciziilor;
- Să identifice alternativele de rezolvare a oricărei incertitudini, neclarităţi sau dileme pe
care le pot avea în legătură cu orice aspect al activităţii şi conduitei proprii;
- Nu există o limitare a numărului de şedinţe de consiliere etică pe care le pot solicita;
- Tratează cu respect, confidenţialitate şi încredere funcționarii publici;
- Pentru nerespectarea confidenţialităţii sedinţei individuale de consiliere, consilierul de
etică răspunde disciplinar;
- Pot beneficia de medierea consilierului de etică în situaţiile conflictuale cu alţi functionari
publici, evitându-se astfel procedurile disciplinare şi afectarea tensiunilor şi a spiritului de
echipă;
- Întăreşte prezumţia de bună credinţă dacă şedinţa de consiliere are loc înaintea
avertizării în interes public;
- Consilierea etică este o opţiune, un drept, şi nu o obligaţie;
- Funcționarii publici nu pot fi sancţionaţi disciplinar sau prejudiciaţi în vreun fel pentru că
au apelat la consilierea etică.

CAP III. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă a
salariaţilor în cadrul unităţii.

Art.35. -Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi
sănătăţii funcţionarilor publici şi a personalului contractual şi să asigure securitatea şi
sănătatea acestora în toate aspectele legate de muncă.
Art.36. (1) Conducătorul instituţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi
organizatorice pentru buna desfăşurare a activităţii, iar funcţionarii publici respectiv personalul
contractual trebuie să realizeze potrivit legii, sarcinile ce decurg din funcţia executată.
(2) Vor fi asigurate condiţiile necesare instruirii, testării şi perfecţionării profesionale a
angajaţilor pe linie de protecţie a muncii.
Art.37. - Locurile de muncă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrteștii
de Jos, jud.Suceaa sunt locuri de muncă stabilite prin fișa postului și legislaţia în vigoare
pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.
Art.38. (1) In vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor la
locurile de muncă, autoritatea locală - Primarul îşi asumă obligaţia de a susţine cuprinderea şi
aprobarea în bugetul instituţiei comunei Pîrteștii de Jos de fonduri necesare, menite să asigure:
a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, temperatură, aerisire), menit să
asigure confortul fizic al salariaţilor, în orice anotimp, în vederea elaborării şi finalizării
atribuţiilor de serviciu încredinţate;
b) dotarea birourilor cu aparatură necesară;
c) amenajarea anexelor sociale a locurilor de muncă (băi, grupuri sanitare,locuri pentru
fumat);
d) dotarea fiecărui salariat cu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării
activităţii la locul de muncă, proprii fiecărui loc de muncă, în raport cu specificaţia postului
ocupat;
(2) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de conducătorul
instituţiei.
Art.39. - Primarul nu va refuza menţinerea şi încadrarea persoanelor cu handicap, în cazul în
care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu stipulate în fişa postului.
Art.40. (1) Primarul, prin compartimentele specializate, are obligaţia conform normelor de
protecţie a muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru condiţii
optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţie a muncii.
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(2) Comuna Pîrteștii de Jos are obligaţia să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă şi
igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum urmează:
- instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament intern, impun fiecărei persoane să
vegheze, atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi din instituţie;
- salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă
necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi
pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor;
- efectuarea curăţeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate
electrocasnice şi materiale speciale.
(4) Salariaţii instituţiei au următoarele obligaţii:
- să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţie, igienă şi securitate în
muncă specifice activităţii prestate;
- atunci când se prezintă la serviciu cât şi în timpul serviciului, să fie în deplină capacitate
de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea
colegilor;
- să anunţe în cel mai scurt timp când observă o defecţiune la instalaţia electrică, gaze
sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau incendii;
- să utilizeze (pentru fumători) locurile special amenajate pentru fumat;
- pentru preîntâmpinarea şi înlăturarea incendiilor, calamităţilor sau altor cazuri de forţă
majoră, precum şi în situaţii care periclitează viaţa sau sănătatea funcţionarilor publici, a
salariaţilor sau a altor cetăţeni, fiecare funcţionar public, respectiv personalul contractual are
obligaţia de a participa, indiferent de funcţia pe care o deţine, la acţiuni de intervenţie în
măsura nevoilor instituţiei;
- salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale anuale;
- în cazul în care dispoziţiile legale prevăd examinări medicale la termene mai scurte
determinate de condiţii deosebite Ia locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.
Art.41. - Conducerea executivă a instituţiei ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor şi
pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent, asigurând totodată
şi condiţiile acordării primului ajutor în cazul accidentelor de muncă.

A.Condiţii de muncă
Art.42. - Activitatea din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrteștii de Jos
se desfăşoară în condiţii normale potrivit Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.43. - Stabilirea condiţiilor de muncă de către angajator se va face cu respectarea
următoarelor obligaţii:
a) asigurarea unor structuri organizatorice raţionale;
b) repartizarea echitabilă a atribuţiilor şi răspunderilor;
c) exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu;
d) amenajarea ergonomică a locului de muncă, respectiv:
- asigurarea condiţiilor de mediu
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă
- diminuarea până la anulare a emisiilor poluante.
Art.44. - Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de angajator,
să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.
Art.45. - Salariaţilor Ii se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate,
schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Schimbarea se poate face pe
un post corespunzător, dacă salariatul în cauză este apt profesional să îndeplinească noile
atribuţii ce îi revin.
Art.46. - In perioadele cu temperaturi ridicate extreme, Primarul comunei Pîrteștii de Jos
trebuie să asigure măsurile minimale prevăzute de lege.
Art. 47. - In perioadele cu temperaturi scăzute extreme Primarul comunei Pîrteștii de Jos
trebuie să asigure condițiile prevăzute de lege pentru menţinerea stării de sănătate a
salariaţilor care lucrează în aer liber.
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Art.48. (1) în cazul în care nu pot asigura condiţiile prevăzute la art. 30 şi 31, Primarul comunei
Pîrteștii de Jos va lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii
aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 şi după ora 17,00;
c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care
aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o
perioadă de cel puţin două zile consecutiv,
(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eşalonare a zilei de lucru sau de
întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile prevăzute la alin. (1).
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite de către Primarul comunei Pîrteștii de Jos.
Art.49. - La aplicarea măsurilor prevăzute la art. 32 alin.(l) angajatorul, de comun acord cu
reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, vor stabili
modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plată, conform prevederilor
legale.

B.Reguli privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor,
pericolul grav şi iminent

Art. 50. (1) Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru acordarea
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţii.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie să desemneze responsabili
pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
(conform Planului de evacuare a angajaţilor şi bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale
Comuna Pîrteștii de Jos în situaţii de urgenţă).

Art. 51. (1) În vederea realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă în cazul
constatării stării de pericol grav şi iminent de accident, angajatorul, prin compartimentul de
specialitate,va asigura instruirea angajaților și respectarea legislației în domeniu.

(2) Instruirea lucrătorilor nu va comporta nici o cheltuială pentru aceştia, fiind efectuată
în timpul programului de lucru.

Art. 52. Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare în vederea consultării lucrătorilor
şi/sau reprezentanţilor acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi
sănătatea în munca.

CAP IV. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi
al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.

Art. 53 Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi
îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau
activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu
muncească într-un anumit loc, ori într-o anumită profesie. Orice contract de muncă ce încalcă
aceste principii este nul de drept. în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii
de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de
un salariat bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă sau activitate sindicală, este interzisă.

Art. 54 Orice funcţionar public sau salariat care prestează o muncă beneficiază de
condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi
sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale fără nici o
discriminare. Tuturor funcţionarilor publici şi salariaţilor care prestează o muncă le sunt
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recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală precum şi dreptul la protecţia datelor cu
caracter personal.

Art. 55 Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.
Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă participanţii la raporturile de muncă se vor
informa şi se vor consulta reciproc în condiţiile legii.

CAP V. Procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor
individuale ale salariaţilor.

Art. 56 Funcţionarii publici şi salariaţii au dreptul şi obligaţia să sesizeze nemulţumirile
sau comportamentul neprincipial al altor salariaţi.

Art. 57 Sesizarea se va face în scris adresată conducătorului instituției precum și
consilierului etic.

Art. 58 Competenţa de soluţionare a sesizărilor este a primarului, acesta putând delega
această competenţă compartimentelor de specialitate.

Art. 59 Termenul de soluţionare a acestor sesizări este de 10 zile lucrătoare.
Art. 60 Dacă din motive bine întemeiate soluţionarea nu se poate face în termenul

stabilit, fiind necesare analize şi verificări mai ample, acesta se poate prelungi cu încă 10 zile,
petiţionarul urmând a fi încunostiinţat despre acest aspect.

CAP VI. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate
A. Timpul de lucru şi timpul de odihnă.

A.1. Durata timpului de lucru
Art.61. - (1) Timpul de lucru reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează

munca, se află Ia dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform
prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil,
dispoziţia de numire în funcţia publică şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă
este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

(3) - Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrteștii de Jos care nu desfăşoară
activităţi în schimburi este:

- de Luni până vineri inclusiv între orele 8,00- 16.00
Art.62 Guadul va efectua programul de lucru astfel:
- de luni până vineri între orele 6-9 și 16-21
Art.63 Paznicul instituției va efectua programul de lucru astfel:
- de luni până vineri între orele 22-6
Art.64 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe

săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi

prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe
o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(3) La stabilirea perioadei de referinţă nu se iau în calcul durata concediului de
odihnă anual şi situaţiile de suspendare a raportului de serviciu sau a contractului individual de
muncă.

A.2. Munca suplimentară
Art.65. (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal,

este considerată muncă suplimentară.
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(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia
cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente.

Art.66. La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu
respectarea prevederilor legale, după caz.

Art.67. Plata sau compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste
durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţie de execuţie şi de
conducere se realizează potrivit prevederilor legale.

A.3 Munca de noapte
Art.68. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară

activitatea în timpul nopţii, 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, dacă
timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

A.4 . Repausuri periodice
Art.69. - Repausul săptămânal pentru salariaţii care nu desfăşoară activităţi în

schimburi se acordă în două zile consecutive, respectiv în zilele de sâmbătă şi duminică.
Art. 70.(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează:
- 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou
- 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
- prima și a doua zi de Paști
- 1 mai — Ziua Muncii
- prima și a doua zi de Rusalii
-1 iunie - Ziua Copilului
-15 august — Adormirea Maicii Domnului
-30 noiembrie — Sfântul Andrei
-1 decembrie — Ziua Națională a României
-25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de

cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Pentru salariaţii care se află în concediu de odihnă, zilele în cauză nu se iau în

calculul concediului de odihnă.

A.5 Concediul de odihnă anual

Art. 71. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni,

renunţări sau limitări.
Art. 72 (1) Durata concediului de odihnă anual se stabileşte în raport cu vechimea în

muncă, după cum urmează:
până la 10 ani -21 zile lucrătoare peste 10 ani - 25 zile lucrătoare
(2) Concediul de odihnă anual se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un

an calendaristic.
(3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt

incluse în durata concediului de odihnă anual.
Art.73. (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) In cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau

parţial, concediul de odihnă anual Ia care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu
acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihnă neefectuat
într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la
concediul de odihnă anual.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în
cazul încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu în cazul
funcţionarilor publici.

Art.74. (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări
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individuale stabilite de Primarul comunei Pîrteștii de Jos cu consultarea salariatului.
Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

(2) In cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, Primarul comunei
Pîrteștii de Jos este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să
efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt pentru
personalul contractual şi cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt pentru funcţionarii
publici.

Art.75. - Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada
în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din
motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Art.76. (1) Concediile de odihna efectuate în afara programărilor se aprobă de către
Primarul comunei Pîrteștii de Jos sau de înlocuitorul acestuia .

Art.77. (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie
calculată conform reglementarilor legale.Pentru salariaţii încadraţi cu fracţiuni de normă,
indemnizaţia de concediu de odihnă se calculează avându-se în vedere veniturile cuvenite
pentru fracţiunea sau fracţiunile de normă care se iau în calcul.

(2) La determinarea indemnizaţiei concediului de odihna se vor lua în calcul, pe
lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte la cerere de către angajator cu
cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art.78. (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive
obiective.

(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă
majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă.

Art.79. In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere
plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, după cum urmează:

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
c) decesul soţiei/soţului salariatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a

salariatului ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
d) controlul medical anual - o zi lucrătoare;
e) donatori de sânge - conform legii;
f) transfer în interes de serviciu în altă localitate - 5 zile lucrătoare;
g) tatăl copilului nou născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare
Art.80. (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul Ia concedii

fără plată aprobate de Primarul comunei Pîrteștii de Jos. Concedii fără plată pot fi acordate şi
pentru interese personale, pe durate stabilite prin acordul părţilor.

(2) Primarul comunei Pîrteștii de Jos poate respinge solicitarea salariatului dacă
absenţa salariatului ar prejudicia desfăşurarea activităţii.

(3) Contractul sa muncă sau raportul de serviciu se suspendă pe perioada efectuării
concediului fără plată.

(4) Cererile pentru concediu fără plată precum și pentru revenirea anticipată din
concediu fără plată se soluționează în maxim 10 zile lucrătoare.

A.6. Concediile pentru formare profesională
Art.81. (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.82. (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) Primarul comunei Pîrteștii de Jos poate respinge solicitarea salariatului numai dacă

absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
Art.83. (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,
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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.84. - 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.

B.Obligaţiile privind standardul etic al personalului destinat asigurării
relaţiei cu publicul.

Art. 85 Personalul destinat să aibă relaţii cu publicul are următoarele obligaţii:
a)să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi
desfăşoară activitatea;
b)să fie calm, respectuos şi politicos pe întreagă perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;
c)să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;
d)să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
e)să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la cetăţean;
f) să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese
de cetăţean;
g)să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii
detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;
h)să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj
trivial,
a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale/fizice.

CAP VII. Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a
salariaţilor.

Art. 86 (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului contractual din
cadrul primăriei comunei Pîrteștii de Jos se face conform Regulamentului aprobat prin
Dispoziţia Primarului comunei Pîrteștii de Jos, iar evaluarea performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrteștii de Jos
se face conform HGR 611/2008, cu modificările și completările ulterioare .

(2)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi ale
funcţionarilor publici se realizează de către evaluator.

(3)În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator:
a)conducătorul (funcţionar public sau personal contractual) care coordonează compartimentul
în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia : ex.- Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite locale și achiziții
publice este în subordinea directă a primarului. Contabilul are atribuții de coordonare a
activității acestui compartiment și răspunde pentru activitatea acestuia deși nu are funcție de
conducere. În acest caz fișa postului și evaluarea personalului coordonat vor fi întocmite de
către contabilul coordonator și contrasemnate de primar. Fișa postului și evaluarea contabilului
vor fi întocmite de către primar și contrasemnate de către secretar, conform excepției
prevăzute la art. 118 alin.(2) din HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.
b)primarul, viceprimarul, sau secretarul, pentru salariaţii care sunt în subordinea directă a
acestuia.

(4)Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul în care se
face evaluarea.
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(5)Persoanele care au calitatea de evaluator au obligaţia de a stabili obiective
individuale pentru fiecare salariat, prin raportare la postul deţinut, gradul sau treapta acestuia,
cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile salariatului.

CAP VIII.Comisia de disciplină cu reguli concrete privind
disciplina muncii, sancţiunile disciplinare şi răspunderea

salariaţilor

A.Reguli privind disciplina muncii salariaţilor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Pîrteștii de Jos

Art.87. - Prezentarea la program este obligatorie pentru toţi salariaţii aparatului de
specialitate al Primarului com Pîrteștii de Jos. Evidenţa prezenţei la serviciu se face pe baza
condicii de prezenţă care se păstrează și se verifică zilnic de către responsabilul cu resurse
umane.

Art.88. - Pentru întârzierea la serviciu se stabileşte:
- pentru întârzieri de până la 60 de minute se pontează o oră mai puţin;
- pentru întârzieri de peste 60 de minute, până la 120 de minute, se pontează 2 ore

mai puţin;
- pentru întârzieri de peste 120 de minute, se pontează o absenţă nemotivată.
Art.89. (1) Prezenţa la serviciu, consemnată în condicile de prezenţă, se va regăsi în

foile colective de prezenţă.
(2) înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul programului de

lucru, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă.
(3) Rămânerea în cadrul instituţiei peste programul normal de lucru se face numai

pentru rezolvarea unor probleme urgente cu acordul şefului ierarhic superior.
(4) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit trebuie să raporteze

superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră.
Art.90. (1) Pentru plecările in teren se va anunța superiorul ierarhic.
Art.91. - La cererea salariatului se acordă ore de învoire, cu posibilitatea de

recuperare, în următoarele situaţii:
-citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;
-alte situaţii, când subordonatul solicită pentru rezolvarea unor probleme de interes

personal iar activitatea instituţiei permite.

B.Comisia de disciplină cu reguli concrete privind disciplina muncii,
sancţiunile disciplinare şi răspunderea salariaţilor

Art. 92 în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice se constituie, prin act administrativ
al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, o comisie de disciplină.

Art. 93 (1) Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici
definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz,
de organizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori de majoritatea funcţionarilor publici
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este organizată comisia de disciplină, în
cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în
sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.
(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină este desemnat câte un membru
supleant. Membrul supleant îşi desfăşoară activitatea în absenţa membrului titular
corespunzător din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular
corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen.
(3)Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3
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ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
(4) Preşedintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre
aceştia. în situaţia în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales preşedinte membrul care
are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există,
membrul care are cea mai mare vechime în funcţia publică.
(5) Comisia de disciplină are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de
disciplină.
(6) Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită
pentru autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia este numit funcţionarul public a cărui
faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară la data săvârşirii faptei sesizate.
(7) Comisia de disciplină înaintează raportul de propunere a sancţiunii disciplinare aplicabile
sau, după caz, raportul de clasare a sesizării persoanei care are competenţa legală de aplicare
a sancţiunii disciplinare la momentul înaintării acestui raport.

(8) Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia funcţionarul public este considerat nevinovat
pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăţia sa nu
a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcţionarul public are dreptul de a fi audiat,
de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii
de cercetare administrativă;
c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura
persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau
fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii
disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
e) legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât
sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;
f) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât
o singură sancţiune disciplinară;
g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a proceda fără
întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a
procedurilor prevăzute de lege şi de prezenta hotărâre;
(h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia
de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.
(9) Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele şi
raportat
la obiectul acesteia.
(10) Competenţele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii
comisiilor a atribuţiilor care le revin, cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în
cadrul comisiei, integrităţii, obiectivitătii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea deciziilor.
(11) Refuzul unui membru al comisiei de disciplină de a-şi exprima opinia sau abţinerea de la
vot pe parcursul cercetării administrative constituie abatere disciplinară şi se sancţionează
conform legii.

Art. 94 Încălcarea de către salariat a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea
disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. încălcarea cu vinovăţie de către
salariat a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţine şi a normelor profesionale şi
civice prevăzute de lege şi de prezentul Regulament constituie abatere disciplinară şi atrage
răspunderea disciplinară a acestuia.

Art. 95 (1) Atribuţiile comisiei de disciplină sunt:
a) administrative;
b) funcţionale.

(2) Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii administrative:
a) alege preşedintele comisiei de disciplină;
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b) primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate
de secretarul comisiei de disciplină;
c) întocmeşte procese-verbale;
d) întocmeşte rapoarte;
dA1) întocmeşte recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare
administrativă;
e) întocmeşte orice alte înscrisuri.

(3) Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii funcţionale:
a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;
b) propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării
conform legii, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
c) propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare mustrarea, în cazul în care aceasta
a fost contestată la conducătorul autorităţii.

Art. 96 (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a)întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b)neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c)absenţe nemotivate de la serviciu;
d)nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e)intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi

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

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

publice şi funcţionarilor publici.
Art. 97 (1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră

vătămată prin fapta unui funcţionar public.
(2) Sesizarea se depune la registratura autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, respectiv la registratura autorităţii ori instituţiei
publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă potrivit prezentei
hotărâri. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3
zile lucrătoare.
(3) Sesizarea se înregistrează de secretarul comisiei de disciplină şi se înaintează
preşedintelui comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării.
(4) Preşedintele comisiei de disciplină va fixa cu celeritate termenul primei şedinţe a comisiei
de disciplină şi va dispune, prin adresă, convocarea membrilor.
(5) Sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana
care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi
funcţia reprezentantului legal;
b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară
şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la iit. a);
f) data;
g) semnătura..

(6) Sesizarea se depune în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei
sesizate ca abatere disciplinară şi trebuie însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care
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o
susţin.

Art. 98 (1) încălcarea cu vinovăţie de către un salariat, funcţionar public, indiferent de
funcţia pe care o ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare,
constituie abatere disciplinară, şi se sancţionează după caz cu:
a)mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare, sau după caz de promovare în
funcţia publică pe o perioadă de 1 - 3 ani;
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de pană la un an;
e) destituirea din funcţia publică.

(2) încălcarea cu vinovăţie de către un salariat în regim contractual, indiferent de funcţia
pe care o ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie
abatere disciplinară, şi se sancţionează după caz cu: 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.
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) amenzile disciplinare sunt interzise.
(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

(5) 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. 99 (1) Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea
sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) - e) din Legea nr. 188/1999,
republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul în care sancţiunea
disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) din acelaşi act normativ a fost contestată la
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

(2) Procedura cercetării administrative constă în:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea şi a funcţionarului public a cărui faptă a fost
sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informaţii cu privire la
soluţionarea cazului sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară ;
b) administrarea probelor propuse de părţi, precum şi, dacă este cazul, a celor solicitate de
comisia de disciplină;
c) dezbaterea cazului.
(3) Pe parcursul cercetării administrative, şedinţele comisiei de disciplină, respectiv şedinţele
persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă sunt publice numai la
solicitarea sau cu acordul scris al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere
disciplinară.
(4) Persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată pot
participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocaţi, în
condiţiile prevăzute de lege.
(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative,
comisia de disciplină întocmeşte un raport cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să
conţină următoarele elemente:
a) numărul şi data de înregistrare ale sesizării;
b) numele complet şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca
abatere disciplinară, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;
c) numele complet şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de
muncă şi funcţia deţinută de aceasta;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;
e) probele administrate;
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f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare
a sesizării;
g) motivarea propunerii;
h) numele complet şi semnăturile preşedintelui şi ale celorlalţi membri ai comisiei de disciplină,
precum şi ale secretarului acesteia;
i) data întocmirii raportului.
(6) Propunerea prevăzută la alin. (1) lit. f) se formulează pe baza majorităţii de voturi. Membrul
comisiei care are o altă părere va redacta şi va semna opinia separată, cu prezentarea
considerentelor pe care aceasta se sprijină.
(7) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţa
legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi
funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată.

Art. 100. Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificată de la serviciu în
timpul programului sau înainte de expirarea acestuia, absenţa nemotivată de la serviciu,
comportarea necorespunzătoare în relaţiile cu salariaţii din instituţie şi petiţionarii, precum şi
orice altă manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a timpului de lucru, atrage
sancţionarea persoanei încadrate vinovate cu una din sancţiunile prevăzute la art. 70 din
prezentul regulament.
(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii
disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele
abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de
existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în
condiţiile prezentei legi.
(2) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de
disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data
săvârşirii abaterii disciplinare.
(3) în cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca
infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până ia dispunerea
neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau
până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.
(4) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o
abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa
cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul
altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice.
(5) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite
şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în
scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a
semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un
proces-verbal.
(6) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau
dispoziţiei de sancţionare.
(7) Salariaţilor funcţionari publici li se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, republicată(r2), cu
modificările şi completările ulterioare şi HG 1344/2007 privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,, iar salariaţilor
personal contractual li se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 101 (1) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul
în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

(2) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are
sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public sancţionat.

Art. 102 Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care
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funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe
persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art. 103 (1) Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.

(2) în cazul în care în urma sesizării parchetului sau a organului de cercetare penală s-a
dispus începerea urmăririi penale, primarul va lua măsura de suspendare a salariatului
funcţionar public respectiv cel salarizat în regim contractual conform legislaţiei aplicabile în
fiecare situaţie.

CAP IX. Utilizarea sistemului informatic

Art.104 (1) Accesul la INTERNET se face numai în interes de serviciu, fiind interzise
activităţi de comerţ electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de
propagandă, instigatoare la violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc;

(2) Se permit download-uri (descărcări de pe Internet) exclusiv în cazul în care fişierele
descărcate sunt necesare activităţii din cadrul instituţiei.

(3) Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe Internet,
abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin poşta electronică.

(4) Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de
acces, informaţia descărcată şi adresa de IP fiind monitorizate;

Art.105 Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau
cele publice din reţea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea
fişierelor neautorizate.

Art.106 Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de
acces, parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse şi la INTERNET. Modificarea
acestora se face cu aprobarea primarului.

Art.107 Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces,
precum şi a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul şi protocoalele de
funcţionare a reţelei de calculatoare sau a poştei electronice.

Art.108 Comunicarea prin adresă electronică, oficial, tip nota internă, se face cu acordul
scris al persoanelor cu funcţii de conducere, ca şi în cazul suportului de hârtie, urma
păstrându-se la emitent.

Art.109 Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea
acesteia, asupra fişierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă
modificarea fişierelor sursă, ştergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin
programele implementate.

Art. 110 Fiecare utilizator răspunde pentru modul în care îşi foloseşte calculatorul din
dotare, dar şi pentru modul în care foloseşte reţeaua internă, Internetul şi poşta electronică
(unde este cazul).

Art. 111 (1) Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva
pierderii lor accidentale ele vor fi salvate pe diferiţi suporți.

(2) Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale datele
se salvează periodic aceste date/documente pe diskete.

Art. 112 (1) Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru şi în interesul serviciului, atât
în timpul orelor de program cât şi în afara acestuia.

(2) Este cu desăvârşire interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care
au fost instalate iniţial pe sistemele de calcul din patrimoniu.

Art. 113 Este obligatorie respectarea normelor de protecţia muncii la folosirea tehnicii
sub tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii.
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CAP.X. Circuitul, urmărirea corespondenţei şi utilizarea sigiliilor şi
ştampilelor

Art. 114 Prin corespondenţă, în sensul prezentului capitol, se înţeleg toate actele care
sunt primite de autoritatea locală, circulă în interiorul acesteia sau sunt expediate în exteriorul
autorităţii locale.

Art. 115 (1) Primirea şi expedierea corespondenţei se fac prin funcţionarul care
răspunde de registrul de intrare-ieşire, în urma încadrării lor în una din următoarele categorii:
acte cu regim obişnuit, petiţii, documente secrete.
(2). La înregistrare se aplică sus pe coltul din partea dreapta a documentului, pe prima pagina
parafa de înregistrare și numărul de înregistrare.
(3). Cererile şi alte acte prezentate personal de petiţionar se înregistrează comunicându-li-se
pe loc numărul de înregistrare.
(4). Primirea şi înregistrarea documentelor se face în fiecare zi la prezentarea actului de
înregistrat.
(5). După înregistrare, corespondenţa primită este prezentată secretarului, care va stabili
competenţa de rezolvare, menţionând în colţul din dreapta sub semnătură persoana care o va
soluţiona după care va fi transmisa Primarului în vederea aprobării prin rezoluţie.
(6). Corespondenţa adresată Primarului, viceprimarului sau secretarului care poartă pe plic
menţiunea "personal", "strict secret", "strict personal", "confidenţial" se desface de către
aceştia.
(7). Corespondenţa cu rezoluţia Primarului se preia de către persoana care răspunde de
înscrierea corespondenţei în registrul de intrare-iesire şi se distribuie pe bază de semnătură
compartimentelor sau persoanelor desemnate pentru rezolvare, în termen legal.
(8). Funcţionarul de la registratura generală completează în registru coloanele pentru ieşire,
aplicând pe actul ce s-a expediat ştampila. Copia actului expediat se va înapoia
compartimentului care l-a redactat, respectiv angajatului care l-a întocmit şi care îl păstrează
pentru clasarea întregii lucrări. După rezolvare, compartimentul grupează documentele
referitoare la aceeaşi problemă, având acelaşi termen de păstrare stabilit în nomenclatorul
dosarelor fondului arhivistic aprobat prin dispoziţia primarului.
(9). Coresondența este considerată rezolvată dacă răspunsul însușit și semnat de persoana
autorizată a fost expediat celui interesat prin poștă, consemnând transmiterea plicului în
borderoul de evidență a corespondenței.
(10). Toate petiţiile adresate Primăriei se înscriu de către persoana care răspunde de
înscrierea corespondenţei în registru general de intrare-iesire, într-un registru special. La
înscrierea în registru se atribuie numărul de înregistrare, indicativul ” P ”, data şi se
consemnează elementele cu privire la petent şi la obiectul petiţiei.
(11). După înregistrare petiţiile sunt înaintate secretarului, apoi primarului pentru a fi distribuite
prin rezoluţii. Petiţia purtând rezoluţia Primarului se preia de persoana desemnată pentru
evidenţa petiţiilor şi se predă în aceeaşi zi pe bază de semnătură compartimentului sau
persoanei căreia îi este repartizată spre soluţionare. În cazul în care, din rezoluţie rezultă că
problema prezentată intră în competenţa altei instituţii, petiţiile vor fi trimise în aceeaşi zi prin
registratură la instituţia respectivă atrăgându-se atenţia asupra rezolvării şi comunicării
răspunsului în termen.
(12). Compartimentul sau salariatul căruia i s-a repartizat spre rezolvare petiţia este obligat să
o rezolve în termen de 15 zile de la data înregistrării ei.
(13). La registratură se va înscrie într-o evidenţă specială corespondenţa cu termen şi cu 5 zile
înainte de expirarea termenului, secretarul va lua legătura cu persoanele cărora le-a fost
repartizată respectiva corespondenţă spre soluţionare. Dacă se constată corespondenţa
nerezolvată la termenul stabilit se întocmeşte un referat care se înaintează Primarului.
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(14). Corespondenţa a cărei rezolvare nu este de competenţa compartimentului de activitate
sau persoanei căreia i s-a repartizat sau la care a ajuns din eroare se restituie la registratura
generală pentru a fi dirijată în mod corect.
(15). Este interzisă primirea spre rezolvare a unor documente neînregistrate în registrul
general de intrare-ieşire şi fără a purta rezoluţia persoanelor cu funcţii de conducere
competente.
(16). Corespondenţa care se expediază va purta numărul de înregistrare de la registratura
generală şi va fi redactată ortogarfic şi estetic, iar conţinutul va fi concis, clar şi complet.
(17). Corespondenţa privind informaţiile clasificate se înregstrează de asemenea într-o
evidenţă specială şi se păstrează de către persoana desemnată în acest sens, conform
metodologiei prevăzute de legislaţia privind informaţiile clasificate.
(18). Corespondenţa pentru expediat se semnează de către primar cu excepţia actelor
bancare care se semnează de persoanele care au specimene de semnătură în bancă.
(19). Înainte de expediere, corespondenţa se scade în registrul de intrare-ieşire de la
registratură, iar copia actului expediat se înapoiază celui care l-a întocmit, spre păstrare
conform nomenclatorului.
(20). În situaţii deosebite primarul, viceprimarul sau secretarul pot dispune ca anumite acte să
fie expediate cu confirmare de primire. Corespondența privind răspunsul la petiții, înștiințări de
plată, somațiile, titlurile executorii, precum și alte acte prevăzute în lege ca fiind obligatorii de
comunicat persoanelor/instituțiilor, se transmit cu confirmare de primire. Transmiterea
documentelor de stare civilă, precum și alte asemenea, se transmit prin poșta militară (poliție),
consemnându-se aceasta în condica de corespondență specială.
(21). Corespondenţa sosită după orele de program se primeşte de către personalul care
asigură paza instituţiei pe bază de semnătură într-o evidenţă deschisă special în acest scop şi
se predă la prima oră de lucru la registratura generală.
(22). Actele adresate greşit se înregistrează de îndată şi se se transmit în termen de 3 zile cu
adresă spre soluţionare instituţiilor competente, făcându-li-se cunoscut despre acest lucru
persoanelor emitente.
(23) Documentele expediate ca răspuns, vor primi numărul de înregistrare al documentelor
intrate, la care se răspunde, schimbându-se doar data expedierii iar adresele de înaintare vor fi
semnate de către primar și persoana care a întocmit documentul, ștampila fiind aplicată doar
pe originalul care se transmite. Exeplarul 2 al adresei va conține doar semnăturile în original și
va fi păstrat de persoana care a semnat de întocmit, împreună cu documentația aferentă.
(24). Registrele cu evidenţa hotărârilor şi dispoziţiilor se deschid şi se încheie printr-un proces-
verbal semnat de secretar.
(25). Evidenţa specială este constituită şi pentru înregistrarea declaraţiilor de avere,
declaraţiilor de interese şi a declaraţiilor privind interesele personale ale alesului local.
(26). Arhiva se constituie pe baza indicatorului termenelor de păstrare şi a nomenclatorului
dosarelor care se stabilesc prin dispoziţia primarului cu avizul Direcţiei Judeţene a Arhivelor
Naţionale.
(27). În cazul când se înfiinţează noi compartimente de activitate, nomenclatorul indicator se
completează în mod corespunzător cu denumirea acestora şi a actelor create, grupate pe
probleme şi termene de păstrare.
(28). Dosarele constituite în baza nomenclatorului se predau prin grija şefilor de
compartimente la arhiva primăriei.
(29). Documentele din fiecare dosar se cos în coperte de carton, fiind numerotate foile sigilate
şi parafate. La sfârşit se încheie un proces-verbal.
(30) Este interzisă predarea către arhiva instituţiei a documentelor care nu sunt cusute
numerotate şi parafate.
(31). Predarea documentelor de către compartimente la arhiva se face pe baza de inventare
întocmite pe termene de păstrare a documentelor.
(32). Păstrarea documentelor se face în depozite special amenajate unde să nu mai fie
depozitate alte materiale.
(33). Ţinerea evidenţei arhivei se face în registrul de evidenţă curentă.
(34). Arhiva se aşează în rafturi grupate pe ani şi termene de păstrare.
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(35). Selecţionarea documentelor aflate în arhivă se face anual de comisia de selecţionare
care se constituie prin dispoziţia primarului.
(36). Sunt selecţionate documentele cu termen de păstrare expirat.
(37). Inventarele dosarelor avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate sunt însoţite
de un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi aprobat de primar, care sunt înaintate la
Direcţia Judeţeană pentru Arhivele Naţionale pentru confirmare.
(38). După primirea confirmării, documentele se predau la unitatea de colectare a deşeurilor.
(39). Extrasele şi copiile de pe actele originale din arhiva Primăriei comunei Pîrteștii de Jos vor
fi semnate pentru conformitate de către secretar, iar în lipsa acestuia de către persoana care îl
înlocuieşte potrivit fişei postului.
(40). În registrele speciale de înregistrare a cererilor, contractelor, documente referitoare la
starea civilă și alte asemenea, întocmite în conformitate cu prevederile legale, se va folosi o
plajă de numere care să permită identificarea compartimentului care a înregistrat documentul
și încep de la același număr la începutul fiecărui an. Ex: la stare civilă înregistrările încep cu nr.
9000, număr ce nu se regăsește în alte registre de înregistrare documente din cadrul primăriei.
(41). În cazul registrelor deja înființate în care documentele au fost înregistrate cronologic, în
ordine crescătoare a nr de înregistrare ani la rând, identificarea registrului se va realiza prin
utilizarea indicativului compartimentului din Nomenclatorul arhivistic, alături de nr. de
înregistrare. Ex.: cereri ptr eliberarea atestatelor înregistrate de Compartimentul agricol și
juridic vor avea nr. de înregistrare 1/C/zi.lună.an.

Art. 116 Sigiliul cu stema Consiliului local se păstrează de secretar şi se aplică după
cum urmează:
- pe hotărârile și anexele Consiliului local.

Art. 117 Ştampilele Primăriei și Consiliului local vor fi păstrate astfel:
o ștampila Consiliului Local se păstrează la secretar şi va fi aplicată pe actele
transmise/adresate de către Consiliului local;

o ștampila Primăriei se păstrează la secretar şi va fi aplicată pe adresele de
corespondență semnate de către acesta

o sigiliul Primarului se păstrează şi se aplică de Primar pe dispoziţiile emise,
precum și pe anexele acestora

o ștampila Primarului se păstrează la primar şi va fi aplicată pe adresele de
corespondență semnate de către acesta, pe proiectele de hotărâri, pe avize,
certificate sau alte documente prevăzute de lege. În lipsa primarului ștampila
este utilizată de către viceprimar când semnează documente în calitate de
locțiitor al primarului comunei.

CAP XI Procedura privind închirierea utilajelor din dotarea
Primăriei comunei Pîrteștii de Jos

Art. 118 (1). Închirierea utilajelor din dotarea Primăriei comunei Pîrteștii de Jos se face
la cererea scrisă a solicitantului, înregistrată la registratura generală şi aprobată de către
primarului comunei, contra sumelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea
taxelor şi impozitelor locale.
(2). Achitarea taxei se va face înainte de plecarea utilajului pe teren, iar la întoarcere se va
regulariza în funcţie de timp sau kilometrii parcurşi, după caz, şi se vor elibera documentele de
casă.
(3). La plecarea utilajului se va completa pe cererea solicitantului ora plecării şi, după caz,
numărul de ore de funcţionare sau numărul de kilometri parcurşi, de către persoana
desemnată în acest sens prin fişa postului-managerul de transport.
(4). La sosirea utilajului se va completa pe cerere ora sosirii (ora+minute) şi numărul de
kilometri sau ore de funcţionare de către persoana desemnată în acest sens prin fişa postului.
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(5). Persoana desemnată cu atribuţii în acest sens va semna pentru datele consemnate pe
cerere.

(6). O copie a documentului de casă, respectiv a chitanţei se va anexa cererii solicitantului.
(7). Este interzisă deplasarea utilajelor din dotarea primărie în vederea efectuării lucrărilor ce
face obiectul unor închirieri înainte de aprobarea acesteia de către conducătorul instituţiei şi
consemnarea datei şi numărului de ore de funcţionare sau numărul de kilomentri de parcurs,
după caz.

CAP XII Dispoziţii finale

Art.119 Prezentul Regulament Intern intră în vigoare la data comunicării Dispoziţiei
Primarului comunei Pîrteștii de Jos de aprobare a regulamentului, către personalul din cadrul
aparatului de specialitate .

Art.120 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară
şi atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi personalului contractual, în
condiţiile legii.

Art.121 Comisia de disciplină are competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor
prezentului regulament şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Art.122 În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor
infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

Art.123 Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele
săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor
fizice sau juridice.

Art.124 Modificările sau completările prezentului regulament se vor face ţinând
seama de actele normative în vigoare la data modificării (completării), prin grija
Compartimentului aparat permanent de lucru și resurse umane.

Art.125- (1) Regulamentul de ordine interioară se va aduce la cunoştinţă salariaţilor
Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava în cadrul unei ședințe de informare, sub
semnătură şi se va afişa la afişierul unităţii.

(2) Aparatul de specialitate al primarului va fi convocat în ședință de informare, în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data emiterii dispoziției de aprobare a
Regulamentului, prin grija responsabilului cu resurse umane.
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