
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

COMUNA CĂLINEŞTI 
PRIMAR 

 
DISPOZIłIE 

Privind: aprobarea Regulam entului de ordine interioară al  aparatului de speciali tate al  Primarului Comunei 
Călinești , județul  Teleorm an 

 
Primarul Comunei Călineşti , judeŃul  Teleorman, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- prevederile art. 241 din Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modi ficările și 

completările ulterioare; 
- avizul cu nr. 6/13.06.2017 al  Comisiei Pariti tare de la nivelul  Prim ăriei Comunei Călinești , județul 

Teleorman 
- prevederile art. 63, alin. (1), lit. „e” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 68, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. ”a’ , alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2002, a 
administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare: 

 
 DISPUNE 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Călinești , județul  Teleorm an, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta dispozi ție.  
Art.2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Călinești, județul T eleorman. 
Art.3.  Începând cu data prezentei  orice dispozi ție contrară își  încetează aplicabilitatea. 
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziŃie Insti tuției Prefectului  - Județul Teleorman, 

în vederea exercitării controlului de legalitate, autorităŃilor în drept şi funcționarilor publici din cadrul Primăriei 
Comunei Călinești, județul T eleorman, pentru luare la cunoștință.  

 
 
 

                    PRIM AR,                                                                         Avizat pentru legalitate, 
              H AITĂ GABRIEL                                                        SECRETAR, 
                                                                                                                  JALBĂ M ARIUS DUMIT RU 
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REGULAMENT UL DE ORDINE INT ERIOARĂ (R.O.I.) AL APARAT ULUI DE SPECIALITAT E AL PRIMARULUI COMUNEI 

CĂLINEȘTI, JUDEȚUL T ELEORMAN 
 
Capitolul 1 
Dispozi Ńii generale 
  
Regulamentul de ordine interioară denumit şi Regulament intern constituie docum entul cadru care trebuie să asigure în 

incinta instituŃiei, desfăsurarea în bune condiŃii a activităŃii fiecărui funcŃionar public şi personal contractual, respectarea stric tă a 
regulilor stabilite priv ind ordinea s i disciplina m uncii, drepturile s i obligaŃii le salariaŃi lor, organizarea tim pului de m uncă al angajaŃilor, 
promov area sancŃiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplică tuturor funcŃionarilor publici si personalului contractual din 
aparatul de specialitate al P rim arului Comunei Călinești  şi al serv ic ii lor de interes local din subordinea Consil iului Local, denumite în 
mod sintetic Prim ărie, indiferent de raporturile de servic iu, de natura contractului de m uncă încheiat, precum si tem porar studenŃilor 
în perioada efectuării practic ii s i altor persoane delegate de către agenŃii economici sau unităŃi bugetare, pentru prestarea unei 
activ ităŃi în incinta instituŃiei.  

 
Art.1. P rezentul Regulament Intern cuprinde politica de disciplină şi organizare, sănătate şi securitate a muncii, obligaŃiile 

şi drepturile angajatorului, ale salariaŃilor din Primăria Comunei Călinești, Ńinând seama de următoarele reguli:  
a) respectarea dreptului la muncă şi protecŃie socială a muncii, drepturi consfinŃite de art. 41 din C onstituŃia României 

care prevede că “Dreptul la m uncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a m eseriei sau ocupaŃiei, precum şi a locului de muncă 
este liberă.”;  

b) asigurarea respectării măsurilor de protecŃie priv ind securitatea şi igiena m uncii, a regimului de lucru al fem eilor ş i al 
tinerilor, respectării drepturilor salariale, în condiŃii le legii, a repausului săptăm ânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în 
condiŃii vătăm ătoare, precum şi alte situaŃii specifice;  

c) respectarea prevederilor ConstituŃiei Rom âniei de interzicere a muncii forŃate, a prev ederilor care consacră dreptul la 
grevă al salariaŃilor pentru apărarea intereselor lor profesionale, economice ş i sociale;  

d) garantarea dreptului de asociere sindicală a salariaŃilor, în condiŃii le legii.   
e) libertatea de asociere a salariaŃilor în organizaŃi i profesionale sau în alte organizaŃii având ca scop reprezentarea 

intereselor specifice, promovarea pregătirii profesionale ş i protejarea statutului lor;  
f) respectarea principiului autonomiei locale a descentralizării servic ii lor publice, eligibilităŃii autorităŃi lor administraŃiei 

publice locale, legalităŃii şi al consultării cetăŃenilor în soluŃionarea problemelor locale de interes deosebit;  
g) asigurarea exercitării rolului activ al C omisiei paritare, respectiv consultarea acesteia cu privire la stabilirea măsurilor 

priv ind:  condiŃi ile de muncă, sănătatea şi securitatea m uncii funcŃionarilor publici şi a personalului contractual în timpul ex ercitării 
atribuŃii lor lor, buna funcŃionare a Prim ăriei, rezolvarea oricăror alte s ituaŃii, la solicitarea conducerii Primăriei. Avizul C omisiei 
paritare, are caracter consultativ şi este dat totdeauna în scris ş i m otiv at.  

Art.2. Prezentul Regulament Intern a fost elaborat în conformitate cu legislatia a dministraŃiei publice locale în baza 
prevederilor următoarelor acte normativ e :  

- C onstituŃia Rom âniei;  
- Legea nr. 53/2003 - C odul M uncii, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare;  
- Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare;  
- Legea nr. 188/1999, priv ind Statutul funcŃionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 7/2004, priv ind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată;  
- Legea nr. 477/2004, priv ind Codul de conduită a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃi ile publice;  
- Legea nr.  62/2011, a dialogului social, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006, a securității și sănătății în m uncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarare a prevederilor Legii securității și sănătăți i 

în m uncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea nr. 571/2004, priv ind protecŃia personalului din autorităŃi le publice, instituŃi ile publice şi din alte unitati care 

sem nalează încălcări ale legii;  
- Legea nr. 161/2003, priv ind unele m ăsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a 

funcŃiilor publice şi în m ediul de afaceri, prevenirea ş i sancŃionarea corupŃiei, cu modificările ş i completările ulterioare;  
- Legea nr. 544/2001, priv ind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu modificările și com pletările ulterioare;  
- Legea nr. 52/2003, privind transparenŃa deciz ională în administraŃia publică, republicată;  
- OUG nr. 96/2003, priv ind protectia maternităŃii la locurile de m uncă, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H .G. nr. 1723/2004, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraŃiei în activitatea de relati i cu 

publicul, cu m odificările şi com pletările ulterioare;  
- H .G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor priv ind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulem antului – cadru priv ind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau tem porar vacant corespunzător funcții lor contractuale și a criterii lor de prom ov are în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ș i completările ulterioare;  

- H .G. nr. 833/ 2007, priv ind norm ele de organizare şi funcŃionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor 
colectiv e, cu modificările ș i completările ulterioare;  



- OM SGG nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului inter/managerial al entități lor publice, cu modificările ş i 
com pletările ulterioare;  

- Alte acte normativ e specifice aplicabile unor categorii profesionale de funcŃionari publici sau de personal contractual;  
Art.3. P revederile acestui Regulament Intern nu exclud drepturi sau obligaŃii, ale conducerii sau ale salariaŃi lor, care sunt 

prevăzute în alte acte normative, care privesc raporturile de muncă şi de disciplină a muncii, aplicabile în adm inistraŃia publică 
locală.  

Art.4. Prezentul Regulam ent Intern se aplică tuturor salariaŃilor P rim ăriei C om unei Călinești, funcŃionari publici sau 
personal contractual indiferent de durata contractului de muncă sau a raportului de serviciu, celor detaşaŃi sau delegaŃi, elevilor sau 
studenŃilor care fac practică în instituție, precum şi oricăror altor persoane, pe timpul cât colaborează cu instituŃia.  

Art.5. (1) Prezentul Regulam ent Intern se aduce la cunoştinŃa salariaŃilor, sub sem nătură, prin grija angajatorului ş i a 
responsabilului.  

(2) Orice salariat interesat poate sesiza conducerea Primăriei cu priv ire la dispoziŃi ile Regulamentului Intern, în măsura în 
care face dov ada încălcării unui drept al său.  

(3) Regulamentul Intern se afişează la sediul angajatorului .  
(4) ModalităŃi sau proceduri specifice de aplicare a prezentului Regulament vor putea face obiectul unor norm e, reguli, 

dispoziŃii sau note interne de serviciu.  
 
Capitolul 2  
ProtecŃia, igiena, sănătatea şi securi tatea în muncă a salariaŃilor  
 
Art.6. (1) Primarul C om unei C ălinești  ş i şefii serv ic ii lor publice de interes local se obligă să ia măsuri pentru asigurarea 

securităŃii şi sănătăŃi i salariaŃilor în toate aspectele legate de m uncă, inclusiv pentru activ ităŃile de prevenire a riscurilor profesionale, 
de informare şi pregătire precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecŃiei m uncii şi a mijloacelor necesare acesteia.  

(2) Angajatorul v a asigura condiŃii le necesare pentru ca sarcinile de m uncă şi activ ităŃile corespunzătoare să fie organizate 
astfel încât exigenŃele profesionale să corespundă capacităŃii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaŃilor, iar solic itarea 
profesională să fie în limitele norm ale.  

(3) Locurile de m uncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaŃi lor.  
(4) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanŃelor folosite în procesul 

muncii, în scopul asigurării sănătăŃii ş i securităŃi i salariaŃilor.  
(5) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiŃi ilor de acordare a prim ului ajutor în caz de accidente de m uncă, pentru 

crearea condiŃiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru ev acuarea salariaŃi lor în situaŃii speciale şi în caz de pericol 
iminent.  

Art.7. (1) Măsuri necesare pentru asigurarea securităŃi i şi sănătăŃii salariaŃi lor,  inclusiv pentru activităŃi le de prev enire a 
riscurilor profesionale de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecŃiei muncii ş i a mijloacelor 
necesare acesteia se iau, pe baza norm elor şi normativelor de protecŃie a muncii, de către angajator. 

(2) Angajatorul trebuie să asigure condiŃii pentru ca fiecare lucrător să beneficieze de instruire suficientă ş i adecvată în 
dom eniul securităŃii şi sănătăŃii în m uncă, în special sub form ă de informaŃii şi instrucŃiuni proprii, specifice locului de muncă şi 
postului său, în condiŃi ile legislaŃiei specifice.  

Art.8. Instruirea salariaŃi lor în dom eniul securităŃi i ş i sănătăŃii în muncă se face la angajare,periodic şi la schim barea locului 
de muncă .  

Art.9. C onducereaPrim ăriei C omunei C ălinești  va asigura accesul l iber al salariaŃilor la serviciul m edical şi de m edicină a 
muncii şi va creea toate condiŃiile în acest sens.  

Art.10. (1) O persoană poate fi angajată în m uncă num ai pe baza unui certificat medical,  care constată faptul că cel în 
cauză este apt pentru prestarea acelei m unci.  

(2) Certificatul medical este obligatoriu şi în urm ătoarele s ituaŃii:  
- la reînceperea activ ităŃii după o întrerupere m ai mare de 6 luni, pentru locurile de m uncă av ând expunere la factori 

nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte s ituaŃii;  
- în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activ itate, dacă se schimbă condiŃiile de m uncă; 
- la începerea m isiunii, în cazul salariaŃi lor încadraŃi cu contract de muncă temporară;  
- în cazul ucenicilor, practicanŃilor, elevilor şi studenŃilor, în situaŃia în care urmează să fie instruiŃi pe m eserii ş i profesii, 

precum  şi în s ituaŃia schimbării m eseri ei pe parcursul i nstruiri i;  
- periodic, în cazul celor care lucrează în condiŃii de ex punere la factori nocivi profesionali, potriv it reglementărilor 

Ministerului SănătăŃii;  
- periodic,  în cazul celor care desfăşoară activ ităŃi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alim entar, 

zootehnic, la instalaŃi ile de aproviz ionare cu apă potabilă, în colectiv ităŃi de copii, în unităŃi sanitare, potriv it reglementărilor 
Ministerului SănătăŃii;  

- periodic, în cazul celor care lucrează în locuri de m uncă fără factori de risc, prin exam ene m edicale diferenŃiate în 
funcŃie de vârstă, sex şi stare de sănătate.  

 
Capitolul 3.  
Reguli  privind respectarea principiului nediscriminării şi aînlăturării oricărei forme de încălcare a demni tăŃii 

umane 
  
Art.11. (1) Este interzisă orice discriminare între salariaŃi pe criteri i politice, de apartenenŃă s indicală, convingeri religioase, 

etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.  
(2) DefiniŃii ale unor termeni şi ex presii uzuale ale acestui principiu:   
a) discriminare directă - situaŃia în care o persoană este tratată mai puŃin fav orabil, pe criterii de sex, decât este, a fost 

sau ar fi tratată altă persoană într-o s ituaŃie comparabilă;  



b) discriminare indirectă - situaŃia în care o dispoziŃie, un criteriu sau o practică, aparent neutră,  ar dezav antaja în 
special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepŃia cazului în care aceasta dispoziŃie, acest criteriu 
sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare ş i 
necesare;  

c) prin hărŃuire se înŃelege s ituaŃia în care se manifestă un com portament nedorit, legat de sex ul persoanei, av ând ca 
obiect sau ca efect lezarea demnităŃii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;  

d) munca de v aloare egală - activ itatea remunerată care, în urm a com parării, pe baza aceloraşi indicatori ş i a aceloraşi 
unităŃi de măsură, cu o altă activ itate, reflectă folosirea unor cunoştinŃe şi deprinderi profesionale sim ilare sau egale şi depunerea 
unei cantităŃi egale ori similar de efort intelectual şi/sau fiz ic;  

e) prin discriminare multiplă se înŃelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de 
discriminare.  

Art.12. Nu sunt considerate discriminări :  
a) măsurile speciale prev ăzute de lege pentru protecŃia m aternităŃii, naşterii şi alăptării;  
b) acŃiunile positive în condiŃi ile legii, pentru protecŃia anumitor categorii de femei sau bărbaŃi;  
c) diferenŃa de tratam ent bazată pe o caracteristică de sex, când datorită caracteristicilor profesionale specifice av ute în 

vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară,  constituie o cerinŃă profesională autentică şi determinată atâta timp cât 
obiectivul este legitim.  

Art.13. Primăria Comunei Călinești  asigură egalitatea de şanse şi de tratam ent între fem ei şi bărbaŃi în relaŃi i le de muncă 
prin accesul nediscriminatoriu la:  

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activ ităŃi;  
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;  
c) venituri egale pentru m uncă de v aloare egală;  
d) inform are ş i consiliere profesională,  programe de iniŃiere, calificare, perfecŃionare, specializare şi recalificare 

profesională;  
e) promovare la orice niv el ierarhic şi professional, potrivit legii.  
f) condiŃii de m uncă ce respectă norm ele de sănătate şi securitate în m uncă, conform prev ederilor legislaŃiei în vigoare;  
Art.14. (1) Angajatorul este obligaŃ să informeze permanent salariaŃi , inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 

drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priv eşte respectarea egalităŃii de şanse şi de tratament în relaŃii le de muncă.  
(2) Este interz isă discriminarea prin uti lizarea de către conducerea instituŃiei a unor practici care dezavantajează salariaŃi i 

referitoare la:  
a) anunŃarea, organizarea concursurilor sau ex amenelor şi selecŃia candidaŃilor pentru ocuparea posturilor vacante din 

sectorul public sau privat;  
b) încheierea, suspendarea, m odificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; c) stabilirea sau 

modificarea atribuŃiilor din fişa postului ; 6  
c) stabilirea remuneraŃiei ;  
d) beneficii, altele decât cele de natura salarială, precum şi la securitate socială;  
e) inform are ş i consiliere profesională,  programe de iniŃiere, calificare, perfecŃionare, specializare şi recalificare 

profesională;  
f) ev aluarea performanŃelor profesionale individuale;  
g) promovarea profesională;  
h) aplicarea măsurilor disciplinare;  
i) dreptul de aderare la s indicat şi accesul la facili tăŃi le acordate de acesta;  
j) orice alte condiŃii de prestare a muncii, potriv it legis laŃiei în vigoare.  
Art.15. Constituie discriminare orice com portament nedorit, având ca scop sau efect:  
a) modificarea unilaterală de către angajator a relaŃiilor sau condiŃii lor de muncă, inclusiv concedierea unui salariat care 

a înaintat o sesizare sau o reclam aŃie sau a depus o plângere la instanŃele com petente,  în v ederea aplicării legii şi după ce sentinŃa 
judecătorească a rămas definitivă, cu excepŃia unor m otiv e întemeiate şi fără legătură cu cauză;  

b) de a crea la locul de m uncă o atmosferă de intimidare, de ostili tate sau de descurajare pentru persoana afectată;  
c) de a influenŃa negativ situaŃia persoanei salariate în ceea ce priv eşte prom ov area profesională,  rem uneraŃia sau 

veniturile de orice natură ori accesul la form area şi perfecŃionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un 
com portam ent nedorit, ce Ńine de viaŃa sexuală.  

 
Capitolul 4  
Dreptur ile şi obligaŃiile conducerii  Prim ăriei Comunei Călinești  şi  ale salariaŃilor aparatului  de specialitate al 

Primarului şi serviciilor publice de interes local  
 
Art.16. (1) Conducerea Primăriei Comunei Călinești  este asigurată de P rimarul Comunei Călinești , de Viceprimar, aleşi în 

condiŃiile legii, de Secretarul C om unei C ălinești , de şefii de servicii,de birouri şi de com partim ente.  
Art.17. (1) P rim arul C omunei C ălinești  asigură respectarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor, a 

prevederilor ConstituŃiei Rom âniei, a legilor Ńări i, a decretelor P reşedintelui României, a hotărârilor ş i ordonanŃelor Guv ernului 
Rom âniei, a actelor administraŃiei publice centrale şi locale, a hotărârilor C onsiliului local al C omunei Călinești .  

(2) Primarul Comunei Călinești  coordonează şi conduce servic ii le din aparatul de specialitate şi serv iciile publice de 
interes local şi îndeplineşte atribuŃiile legale ce-i revin în această calitate.  

Art.18. (1) Conducerea Primăriei are următoarele drepturi:  
a) să propună spre aprobare C onsiliului Local C ălinești  organigram a şi statul de funcŃii ale aparatului de specialitate ş i 

ale servic ii lor publice de interes local, să stabilească organizarea şi funcŃionarea Primăriei şi a servic ii lor publice de interes local, 
programul de lucru al acestora şi bugetul local, pe baza propunerilor servicii lor de specialitate;  



b) să întocmească Regulam entul Intern, Regulam entul de Organizare şi FuncŃionare, fişele posturilor şi sarc inile de 
serviciu, politica, strategia şi obiectivele pentru realizarea misiunii P rim ăriei C om unei C ălinești ;  

c) să dea dispoziŃi i cu caracter obligatoriu pentru salariaŃi, sub rezerva legalităŃii lor;  
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor instituŃiei;  
e) să angajeze pe posturile vacante sau să numească în funcŃii le publice v acante salariaŃii, pe bază de concurs, să 

asigure promovarea şi avansarea salariaŃi lor, cu respectarea legii şi a prezentului regulam ent;  
f) să acorde calificativele urmare a ev aluării performanŃelor profesionale anuale, în conform itate cu prev ederile legale;  
g) să aprobe participarea salariaŃi lor la cursurile şi programele de perfecŃionare profesională în baza Program ului anual 

aprobat cu consultarea prealabilă a C omisiei paritare .  
h) să aprobe fişa postului pentru fiecare salariat în condiŃiile legii; 7  
i) să constate şi să aplice sancŃiuni corespunzătoare abaterilor disciplinare săvârşite, conform prevederilor legale în 

v igoare şi ale prezentului Regulamentintern;  
j) să conducă aparatul de specialitate al Primarului şi serv iciile publice de interes local din Comunei Călinești ; 
k) să ia măsuri pentru prevenirea ş i, după caz, gestionarea situaŃiilor de urgenŃă;  
l) să ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenŃei statis tice, inspecŃiei şi controlului efectuării serv icii lor publice de 

interes local, precum şi a inventarierii bunurilor din patrim oniul public şi privat al Comunei Călinești ;  
m) să numească şi să dispună suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 

raporturilor de muncă, în condiŃiile legii, pentru salariaŃii din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii serviciilor 
publice de i nteres local;  

n) să acorde salariaŃilor premii şi alte stimulente, potriv it legii, în funcŃie de performanŃe ş i im portanŃa contribuŃiei la 
realizarea obiectivelor stabil ite, de indeplinirea criteriilor de acordare stabilite, de rezultatele obŃinute în activitate apreciate ca 
valoroase,  după caz.  

(2) Drepturile prevăzute mai sus se exercită de către conducerea Prim ăriei în funcŃie de competenŃa stabilită prin lege.  
Art.19. Conducerea Primăriei are următoarele obligaŃii faŃă de salariaŃi şi faŃă de drepturile ce se cuvin acestora în această 

calitate:  
a) să acorde salariaŃilor, la term enele şi în condiŃi ile stabil ite, toate drepturile salariale ce decurg din actele normative în 

v igoare; plata salariului se va face o dată pe lună în jurul datei de 5 a lunii următoare.  
b) să plătească înaintea oricăror alte obligaŃii salariile, contribuŃiile şi impozitele aflate în sarcina lor şi să nu opereze 

nicio reŃinere din salariu, în afara cazurilor şi condiŃii lor prev ăzute de lege.  
c) să asigure permanent condiŃi ile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea sarcinilor de muncă şi 

condiŃiile corespunzătoare de muncă; d)să examineze cu atenŃie şi să ia în considerare sesizările şi propunerile salariaŃilor în 
vederea îm bunătăŃirii activ ităŃii în toate com partimentele ş i să-i informeze asupra m odului de rezolv are a lor;  

d) să respecte prevederile legale în legătură cu recrutarea, num irea şi prom ovarea funcŃionarilor publici, respectiv 
angajarea şi promovarea personalului contractual;  

e) să elibereze la cerere, potriv it legii, toate documentele care atestă calitatea de salariat al Primăriei;  
f) să asigure, potrivit legii, confidenŃialitatea salariului ş i a datelor cu caracter personal ale salariaŃilor Primăriei;  
g) să asigure stabilitatea în muncă a fiecărui salariat şi să garanteze ca exercitarea funcŃiei să nu depindă de relaŃiile 

interpersonale sau politice;  
h) să asigure respectarea ş i protejarea drepturilor salariaŃilor împotriva oricăror încercări de încălcare prin m anifestări de 

subiectivism sau abuz;  
i) să asigure angajaŃilor accesul la servic iul medical de m edic ina muncii;  
j) să se consulte cu sindicatul ori reprezentanŃii salariaŃilor în privinŃa deciziilor susceptibile să afecteze substanŃial 

drepturile ş i interesele acestora şi să Ńină cont de avizele şi propunerile C omisiei paritare.  
 
4.2 Drepturile şi obligaŃiile generale ale salariaŃi lor (funcŃionari publici ş i salariaŃi cu contract indiv idual de m uncă)  
Art.20. SalariaŃii din Primăria C om unei C ălinești  au, în principal, următoarele drepturi cu caracter general:  
a) dreptul la salarizare pentru m unca depusă;  
b) dreptul la repaus zilnic şi săptăm ânal;  
c) dreptul,  în condiŃi ile legii,  la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii;  d) dreptul la egalitate de 

şanse şi de tratament;  
d) dreptul la demnitate în muncă;  
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
f) dreptul de acces la formarea profesională;  
g) dreptul la inform are şi consultare;  
h) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiŃii lor de m uncă şi a mediului de m uncă;   
i) dreptul la protecŃie în caz de concediere;  
j) dreptul la negociere colectiv ă ş i individuală;  
k) dreptul de a participa la acŃiuni colectiv e;  
l) dreptul la opinie;  
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un si ndicat;  
n) dreptul la grevă;  
Art.21. (1) SalariaŃii din Primăria Com unei C ălinești  au următoarele obligaŃii cu caracter general:  
a) să respecte ConstituŃia, legile Ńării ş i să acŃioneze pentru punerea în aplicare a dispoziŃii lor 8 legale, în conformitate cu 

sarcinile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;  
b) să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăŃenilor, prin participarea activ ă la luarea deciziilor şi la 

transpunerea lor în practică, în scopul realizării obiectivelor ce revin C onsiliului local al Comunei Călinești  şi Prim arului;  



c) să-şi îndeplinească sarcinile de servic iu ce le revin potriv it Regulam entului de organizare şi funcŃionare a aparatului 
de specialitate al Primarului şi al serv icii lor publice de interes local,  a celor din Regulamentul intern, din fişa postului şi din dispoziŃiile 
conducerii;  

d) să îndeplinească în termenele stabilite de superiorii ierarhici, lucrările repartizate;  
e) să respecte principiul legalităŃii şi egalităŃii cetăŃenilor în faŃa legii şi a autorităŃilor publice, prin: 

(1) promov area unor soluŃii sim ilare sau identice raportate la aceeaşi categorie de s ituaŃii de fapt; 
(2) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naŃionalitatea,convingerile religioase ş i 

politice, starea m aterială,sănătatea, vârsta, sex ul sau alte aspecte specifice;  
f) să respecte ordinea şi disciplina la locul de m uncă;  
g) să respecte măsurile de securitate ş i sănătate a muncii din instituŃie;  
h) să respecte secretul de serviciu;  
i) să respecte prevederile s istemului de management al calităŃi i implem entat în Prim ărie;  
j) să respecte normele de conduită profesională şi c ivică prevăzute în Legea nr.7/2004 privind C odul de conduită a 

funcŃionarilor publici sau cele prev ăzute de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităŃile 
şi instituŃii le publice, după caz;  

k) să aibă un com portament bazat pe profesionalism, respect, bună credinŃă, corectitudine şi amabilitate, o atitudine 
constructivă şi concil iantă;  

l) să apere prestigiul Primăriei, im aginea acesteia, interesele sale legale, şi să se abŃină de la orice act sau fapt care 
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituŃiei şi ale oraşului, să păstreze secretul profesional ş i 
confidenŃialitatea datelor ş i inform aŃiilor deŃinute;  

m) să reprezinte corespunzător oraşul, primăria şi consil iul local în relaŃiile cu cetăŃenii, cu agenŃii economici ş i instituŃile 
şi autorităŃile publice, cu reprezentanŃii firm elor, instituŃi ilor sau ai organizaŃiilor, etc. cu ocazia deplasărilor în interes de serviciu în 
Ńară sau străinătate în l imita m andatului acordat;  

n) să aibă în perm anenŃă o Ńinută ingrijită şi decentă;  
o) să respecte libertatea opinii lor, să aibă o atitudine constructiv ă ş i conciliantă şi să evite generarea conflic telor datorate 

schimbului de păreri;  
p) să se abŃină de la exprim area sau manifestarea convingerilor politice, în ex ercitarea sarcinilor ce le revin;  
q) să ex ercite autocontrolul lucrărilor înainte de predare, să identifice cerinŃele, oportunităŃi le, posibilele riscuri ş i 

consecinŃele acestora ş i soluŃii de diminuare a riscurilor pentru îndeplinirea eficientă a atribuŃii lor de servic iu ş i realizarea criterii lor de 
perform anŃă la nivelul cerut.  

(2) SalariaŃii cu funcŃii de conducere au urm ătoarele obligaŃii:  
a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru toŃi salariaŃii din subordine;  
b) să exam ineze şi să aplice cu obiectiv itate criteri ile de evaluare a competenŃelor profesionale pentru salariaŃii din 

subordine, atunci când propun prom ov ări, transferuri, numiri sau eliberări din funcŃii ori propun acordarea de stim ulente materiale 
sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare;  

c) să sprijine propunerile şi iniŃiativ ele motiv ate ale personalului din subordine, în vederea îm bunătăŃirii  activ ităŃi i 
autorităŃii publice în care îş i desfăşoară activ itatea, precum şi a calităŃii serviciilor publice oferite cetăŃenilor;   

d) să supravegheze permanent şi să analizeze periodic activitatea din propriul compartim ent pentru a propune acŃiuni 
corectiv e ş i preventive care să m enŃină sub control riscurile specifice ş i să permită rezolvarea neconformităŃi lor semnalate potrivit 
documentelor de control intern managerial aprobate de Prim ar.  

Art.22. Se interz ice tuturor salariaŃilor:  
a) prezentarea la serviciu în Ńinuta indecentă sau necorespunzătoare, ori sub influenŃa băuturilor alcoolice;  
b) părăsirea locului de m uncă sau plecarea din instituŃie fără motive temeinice şi fără aprobarea şefilor ierarhic i;  
c) orice preocupări de ordin personal pe durata programului de activ itate;  
d) folosirea în interes personal a calculatoarelor şi a aparaturii din dotare precum  şi a altor mijloace materiale aparŃinând 

instituŃiei, efectuarea de convorbiri telefonice în interes personal, cu excepŃia unor situaŃii tem einic justificate;  
e) scoaterea din cadrul instituŃiei a oricăror bunuri materiale,  mijloace fixe sau obiecte de inventar,  fără 9 bonuri de ieşire 

eliberate de cei în drept;  
f) furnizarea informaŃiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau priv ată a statului ori a unităŃi lor administrative-

teritoriale, supuse operaŃiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere în alte condiŃi i decât cele prevăzute de lege;  
g) dezvăluirea pe perioada derulării contractului individual de muncă sau a raportului de servic iu, precum şi ulterior pe o 

perioadă de doi ani , a faptelor sau datelor care, devenite publice,  ar dăuna intereselor, im aginii ori prestigiului Primăriei;  
h) utilizarea, în folos personal, a informaŃiilor pe care le deŃin în virtutea exercitării atribuŃiilor de serviciu sau de care au 

luat cunostinŃă în orice mod;  
i) ex primarea în public a unor aprecieri neconform e cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei, a Consil iului local, 

cu politicile şi strategiile acestora ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual adoptate sau emise, după caz;  
j) dezvăluirea de inform aŃii care nu au caracter public, în alte condiŃi i decât cele prevăzute de lege, dezv ăluirea 

secretului de stat, secretului de serviciu precum  şi unor fapte,  informaŃii sau documente de care iau cunostinŃă în exercitarea 
sarcinilor, cu excepŃia informaŃiilor de interes public;  

k) dezvăluirea unor informaŃii la care au acces în ex ercitarea sarcinilor de serviciu, dacă aceasta este de natură să 
atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea instituŃiei ori ale unor salariaŃi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice, 
după caz;  

l) acordarea de asistenŃă şi consultanŃă de orice natură persoanelor fiz ice sau juridice în vederea promovării ş i susŃinerii 
de acŃiuni juridice, împotriva statului, oraşului, P rim arului,  Consiliului local etc; m) adoptarea unei atitudini care aduce atingere 
onoarei, reputaŃiei sau dem nităŃi i persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin întrebuinŃarea unor 
expresii j ignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale v ieŃii priv ate, formularea unor plângeri sau sesizări calomnioase.   

Art.23. Drepturile specifice funcŃionarilor public i:  
a) Dreptul la opinie al funcŃionarilor publici este garantat.  



b) Este interz isă orice discrim inare între funcŃionarii public i pe criterii politice, de apartenenŃă sindicală, convingeri 
religioase, etnice, de sex, orientare sexuală,  stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.  

c) FuncŃionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului Regulament ş i 
care îl v izează în mod direct.  

d) Dreptul de asociere s indicală este garantat funcŃionarilor publici.  
e) FuncŃionarii publici pot, în m od liber, să înfiinŃeze organizaŃii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în 

cadrul acestora.  
f) În situaŃia în care înalŃii funcŃionari public i sau funcŃionarii public i care au calitatea de ordonatori de credite sunt aleşi 

în organele de conducere a organizaŃiilor sindicale, aceştia au obligaŃia ca în term en de 15 zile de la alegerea în organele de 
conducere ale organizaŃii lor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcŃii. În cazul în care funcŃionarul public optează 
pentru desfăşurarea activităŃii în funcŃia de conducere în organizaŃiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o 
perioadă egală cu cea a mandatului în funcŃia de conducere din organizaŃia sindicală.  

g) FuncŃionarii publici se pot asocia în organizaŃii profesionale sau în alte organizaŃii având ca scop protejarea 
intereselor profesionale.  

h) FuncŃionarilor publici le este recunoscut dreptul la grev ă, în condiŃiile legii.  
i) FuncŃionarii public i care se află în grev ă nu benefic iază de salariu şi alte drepturi salariale pe durata grev ei.  
j) Pentru activ itatea desfăşurată, funcŃionarii publici au dreptul la un salariu com pus din: salariul de bază și sporul 

pentru vechim e în m uncă.  
k) FuncŃionarii public i beneficiază de prim e şi alte drepturi salariale, în condiŃii le legii.   
l) Salarizarea funcŃionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sis temului unitar de 

salarizare pentru funcŃionarii publici.  
m) FuncŃionarii public i care, potrivit legii, sunt obligaŃi să poarte uniformă în tim pul servic iului o prim esc gratuit.  
n) Durata norm ală a tim pului de lucru pentru funcŃionarii publici este, de regulă, de 8 ore pe zi ş i de 40 de ore pe 

săptăm ână.  
o) Pentru orele lucrate din dispoziŃia conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice peste durata normală a 10 timpului 

de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcŃionarii publici de execuŃie au dreptul la recuperare sau la 
plata m ajorată cu un spor de 100%  din salariul de bază. N umărul orelor plătite cu sporul de 100%  nu poate depăşi 360 într-un an. 
Prev ederile prezentului aliniat se aplică potrivit legii.  

p) FuncŃionarii public i pot fi aleşi sau numiŃi într-o funcŃie de dem nitate publică, în condiŃiile legii.  
q) ÎnalŃi i funcŃionari publici ş i funcŃionarii publici de conducere pot fi num iŃi în funcŃii de dem nitate publică numai după 

încetarea, în condiŃi ile legii, a raporturilor de serviciu.  
r) FuncŃionarii publici de conducere pot fi numiŃi în funcŃii de dem nitate publică din cadrul autorităŃi lor sau instituŃi ilor 

publice din administraŃia publică centrală în care îşi desfăşoară activ itatea, precum şi din cadrul autorităŃilor sau instituŃiilor publice 
aflate în raporturi ierarhice cu aceasta.  

s) ÎnalŃi i funcŃionari publici şi funcŃionarii publici de conducere pot candida pentru funcŃii de demnitate publică numai 
după încetarea, în condiŃii le legii, a raporturilor de servic iu.  

t) FuncŃionarii public i au dreptul, în condiŃiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii.  
u) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea ş i îngrijirea copiilor, 

raporturile de serviciu nu pot înceta ş i nu pot fi modificate decât din iniŃiativa funcŃionarului public în cauză.  
v) AutorităŃi le publice au obligaŃia să asigure funcŃionarilor publici condiŃi i normale de muncă şi igienă, de natură să le 

ocrotească sănătatea ş i integritatea fizică ş i psihică.  
w) FuncŃionarii public i beneficiază de asistenŃă m edicală, proteze şi medicamente, în condiŃiile legii.  
x) În caz de deces al funcŃionarului public, m em brii fam iliei, care au, potriv it legii, dreptul la pensie de urmaş, prim esc pe 

o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activ itate a funcŃionarului public decedat.  
y) FuncŃionarii public i beneficiază în exercitarea atribuŃiilor lor de protecŃia legii.  
Art.24. ObligaŃiile specifice funcŃionarilor publici:  
a) FuncŃionarii publici au obligaŃia să îş i îndeplinească cu profesionalism, imparŃialitate şi în conformitate cu legea 

îndatoririle de serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fiz ice sau juridice ori prestigiului 
corpului funcŃionarilor publici.  

b) FuncŃionarii publici de conducere sunt obligaŃi să sprijine propunerile şi iniŃiativele motivate ale personalului din 
subordine, în vederea îmbunătăŃirii activ ităŃi i autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activ itatea, precum şi a calităŃi i 
serv icii lor publice oferite cetăŃenilor.  

c) FuncŃionarii public i au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civ ică prev ăzute de lege.  
d) FuncŃionarii publici au obligaŃia ca, în exercitarea atribuŃiilor ce le revin, să se abŃină de la exprim area sau 

manifestarea publică a convingerilor şi preferinŃelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaŃie căreia îi 
este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.  

e) FuncŃionarul public este obligat să se conform eze dispoziŃii lor primite de la superiorii ierarhic i.  
f) FuncŃionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motiv at, îndeplinirea dispoziŃi ilor primite de la superiorul ierarhic, 

dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a em is dispoziŃia o form ulează în scris, funcŃionarul public este obligat să o execute, cu 
excepŃia cazului în care aceasta este vădit i legală. FuncŃionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinŃă superiorului ierarhic al 
persoanei care a emis dispoziŃia astfel de s ituaŃii.  

g) FuncŃionarii public i au obligaŃia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenŃialitatea în 
legătură cu faptele, informaŃiile sau documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea funcŃiei publice, în condiŃiile legii, cu excepŃia 
informaŃii lor de interes public.  

h) FuncŃionarii public i au obligaŃia de a rezolva,  în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate. 
FuncŃionarii publici au obligaŃia să respecte întocm ai regimul juridic al conflic tului de interese şi al incompatibilităŃilor, stabilite potrivit 
legii  

Art.25. Drepturile specifice personalului angajat pe bază de contract indiv idual de m uncă:  



a) dreptul la demnitate în muncă;  
b) dreptul la repaus zilnic şi săptăm ânal;  
c) dreptul la concediu de odihnă anual;  
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
e) dreptul la salarizare pentru m unca depusă;  
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;  
g) dreptul la acces la formarea profesională;  
h) dreptul la inform are şi consultare;  
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiŃii lor de m uncă şi a mediului de m uncă;   
j) dreptul la protecŃie în caz de concediere;  
k) dreptul la negociere colectiv ă ş i individuală;  
l) dreptul de a participa la acŃiuni colectiv e;  
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  
n) dreptul la preaviz;  
o) salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indem nizaŃie de detaşare, în 

condiŃiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.  Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile 
care îi sunt m ai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este 
detaşat.  

p) alte drepturi prevăzute de legislaŃia muncii.  
Art.26. ObligaŃiile specifice personalului angajat pe bază de contract indiv idual de m uncă:  
a) obligaŃia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuŃii le ce îi revin conform fişei postului;  
b) obligaŃia de a respecta disciplina m uncii;  
c) obligaŃia de a respecta prev ederile cuprinse în regulam entul intern, în contractul colectiv de m uncă aplicabil, precum 

şi în contractul indiv idual de m uncă;  
d) obligaŃia de fidelitate faŃă de angajator în executarea atribuŃiilor de serviciu;  
e) obligaŃia de a respecta m ăsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;  
f) obligaŃia de a respecta secretul de servic iu;  
g) alte obligaŃii prevăzute de lege sau de contractele colectiv e de muncă aplicabile.  
 
Capitolul 5  
Timpul de muncă şi timpul de odihnă  
 
Art.27. (1) C onform legislaŃiei în v igoare, durata m aximă legală a tim pului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe 

săptăm ână, inclusiv orele suplimentare.  
(2) Prin excepŃie, durata timpului de m uncă, ce include ş i orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe 

săptăm ână, cu condiŃia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinŃă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 
48 de ore pe săptăm ână.  

Art.28. (1) M unca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepŃia cazului de forŃă m ajoră sau 
pentru lucrări urgente destinate prev eniri i producerii unor accidente ori înlăturării consecinŃelor unui accident.  

(2) M unca suplim entară se compensează prin ore l ibere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea 
acesteia, dacă a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  

(3) Pentru orele lucrate din dispoziŃia conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice peste durata normală a timpului de 
lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcŃionarii publici de execuŃie au dreptul la recuperare sau la 
plata m ajorată cu un spor de 100%  din salariul de bază. N umărul orelor plătite cu sporul de 100%  nu poate depăşi 360 într-un an. 
Pentru personalul contractual, sporul plătibil este prevăzut în legislaŃia muncii.  

Art.29. (1) SalariaŃilor li se asigură săptămânal 2 zile l ibere consecutiv, de regulă sâm băta ş i duminica ori în alte zile 
pentru salariaŃii din servicii le care prin specificul sarc inilor pe care le au, desfăşoară activitate în zilele de sâmbată şi duminică.  

(2) Prin excepŃie, în cazul muncii în schimburi, repausul între 2 zile de muncă, nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi .  
(3) Pentru anumite sectoare de activ itate, unităŃi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau indiv iduale ori prin 

acte normativ e specifice o durată zilnică a timpului de muncă m ai mică sau m ai mare de 8 ore.  
(4) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urm ată de o perioadă de repaus de 24 de ore.  
Atr.30. (1) M unca prestată între orele 22,00 -- 6,00 este considerată m uncă de noapte.  
(2) SalariaŃii care îş i desfăşoară activ itatea în timpul nopŃii beneficiază: a) de un spor pentru m unca prestată în tim pul nopŃii 

de 25%  din salariul de bază;  
Art.31. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:  
- 1 şi 2 ianuarie – Anul Nou;  
- 24 ianuarie – Ziua Unirii P rincipatelor Rom âne; 
- prima şi a doua zi de Paşti;  
- 1 mai – Ziua Muncii; 
- 1 iunie – Ziua C opilului;  
- prima şi a doua zi de Rusali i;  
- 15 August - Adorm irea M aicii Domnului;  
- 30 noiem brie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chem at, Ocrotitorul Rom âniei ;  
- 1 decem brie – Ziua N ațională a României;  
- 25 și 26 Decem brie - prim a şi a doua zi de Crăciun;  
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale,  altele 

decât cele creştine, pentru persoanele aparŃinând acestora.  



(2) Donatorii de sânge au dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă,  o zi l iberă de la locul de muncă, 
în ziua donării.  

Art.32. (1) Programul de lucru al salariaŃilor se stabileşte de Prim ar cu consultarea sindicatului, în funcŃie de specificul ş i 
modul de organizare a activ ităŃi i serv icii lor din care aceştia fac parte dacă nu este stabilit prin lege.  

(2) Programul de lucru al salariaŃi lor se afişează la loc vizibil la fiecare loc de muncă.  
(3) Programul de lucru pentru salariaŃi este urm ătorul:  
Luni – Vineri: 800 – 1600  
(4) Programul de lucru cu publicul aprobat de Primar în conformitate cu prevederile legale privind asigurarea accesului 

cetăŃenilor la serviciile publice din Primărie, se afişează la intrarea în compartim entele care asigură relaŃia cu publicul, la intrarea în 
sediul principal şi la sediul celorlalte servicii publice precum şi pe site-ul Prim ăriei.  

(5) Conducerea Primăriei are dreptul, respectând limitele ş i procedurile im puse de legis laŃie, să modifice programul de 
lucru în funcŃie de necesităŃi.  

(6) Programul de relaŃii cu publicul este stabilit de către Prim ar, funcŃie de necesităŃi le cetăŃenilor.  
Art.33. (1) Documentele primare care stau la baza determinării şi s tabilirii drepturilor salariale ale salariaŃi lor pentru munca 

prestată sunt foile colective de prezenŃă întocmite pe baza condicii de prezenŃă.  
(2) Şefii compartimentelor de muncă completează lunar foile colective de prezenŃă în care înscriu timpul efectiv lucrat 

(conform programului de lucru aprobat) şi/sau timpul nelucrat (pe cauze: m aternitate, concediu de odihnă, concediu m edical, 
concediu pentru evenim ente deosebite, înv oiri, recuperări, delegaŃii, absenŃe nemotivate etc.) de către fiecare salariat.  

(3) Foile colective de prezenŃă se predau cel târziu în data de 1 a fiecărei luni calendaristice,  pentru luna anterioară, la 
com partim entll resurse umane .  

(4) Înainte de începerea program ului de lucru precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaŃii sunt obligaŃi să semneze 
condica de prezenŃă.  

(5) SalariaŃii care întârzie la program ul de lucru stabilit, trebuie să anunŃe şeful ierarhic iar aceştia la rândul lor vor anunŃa 
com partim entul resurse umane, chiar dacă este vorba de un caz de forŃă m ajoră. În afara cazurilor neprev ăzute toate învoirile 
trebuie aprobate în prealabil de şeful ierarhic.  

(6) Nimeni nu poate fi obligat,  împotriva voinŃei sale,  să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori 
într-o anumită profesie,  oricare ar fi acestea.  

Art.34. SalariaŃii au dreptul, în condiŃiile legii, la concediu de odihnă anual, la concedii medicale ş i la alte concedii plătite.  
Art.35. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual este plătit .  
(2) Durata concediului de odihnă este între 21 ş i 25 z ile lucrătoare,  în raport cu vechim ea în muncă a salariaŃilor ş i se 

acordă proporŃional cu activ itatea prestată într-un an calendaristic,  conform prevederi lor legale.  
(3) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă,  integral sau se poate acorda fracŃionat dacă interesele serviciului o cer 

sau la solic itarea persoanei, dacă nu este afectată desfăşurarea norm ală a activ ităŃi i în cadrul Primăriei, serviciului, com partim entului 
sau locului de muncă respectiv, cu condiŃia ca una dintre fracŃiuni să nu fie m ai mică de 10 zile lucrătoare.  

(4) Programarea concediului de odihnă se face până la data de 31 decem brie a anului curent pentru anul urm ător,  prin 
grija compartimentului resurse umane, pe baza propunerilor primite de la şefii com partim entelor funcŃionale, astfel încât să se 
asigure atât bunul m ers al activ ităŃii cât şi satis facerea intereselor salariaŃi lor. 

(5) Concediile de odihnă se acordă pe bază de cerere de plecare în concediu înregistrată la registratură şi aprobată de 
şeful ierarhic şi apoi de Primar.  

(6) Persoana care a aprobat plecarea în concediu a salariatului îl poate rechem a pe baza notei de rechem are aprobată de 
şeful ierarhic, dacă interese deosebite ale com partimentului sau Primăriei im pun întreruperea concediului de odihnă.  

(7) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazurile în care din motiv e temeinic justificate acesta nu poate fi 
efectuat, cu acordul salariatului în cauză, se acordă de regulă în primul semestru al anului următor.  

Art.36. (1) În afara concediului de odihnă, salariaŃii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor ev enimente 
fam iliale deosebite:  

- căsătoria salariatului – 5 z ile lucrătoare.  
- naşterea unui copil – 3 zile lucrătoare.  
- căsătoria unui copil – 3 z ile lucrătoare.  
- decesul soŃului/ soŃiei sau al unei rude până la gradul III a salariatului sau a soŃului/ soŃiei salariatului – 3 zile 

lucrătoare.  
(2) Concediul plătit se acordă, la cerere, de conducerea Prim ăriei pe baza actelor doveditoare.  
Art.37. (1) În cazul în care salariatul se află în concediu medical acesta are obligaŃia să anunŃe şeful ierarhic ş i 

com partim entul resurse um ane, sesizarea făcându-se în termen de 24 de ore de la data iv iri i situaŃiei.  
(2) Salariatul trebuie să facă dov ada cu certificat m edical, prin care să justifice absenŃa în caz de boală şi să depună 

certificatul medical, cu num ăr de înregistrare, până cel m ai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat.  
Art.38. În perioada concediilor medicale, a concediilor de m aternitate şi a celor pentru creşterea ş i îngrijirea copiilor, 

raporturile de serviciu sau contractul indiv idual de m uncă, nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniŃiativ a sau cu acordul 
salariatului în cauză.  

Art.39. SalariaŃi i au dreptul la concedii fără plată în condiŃii le legii. EvidenŃa concediilor fără plată se va Ńine de către 
com partim entul resurse um ane, care va urm ări implicaŃi ile acestora în calcularea v echimii în muncă.  

Art.40. (1) La cererea salariatului, şeful ierarhic poate acorda înv oire, de la o oră până la o z i, fără plată sau cu 
posibilitatea de recuperare, în urm ătoarele situaŃi i:  

a) efectuarea unor analize sau tratamente m edicale, altele decât cele anuale obligatorii;  
b) citaŃi i în faŃa organelor de cercetare penală sau la instanŃele judecătoresti;  
c) alte s ituaŃii când salariatul solic ită, fără a perturba activ itatea instituŃiei.  
(2) Dacă salariatul solicită mai mult de o zi de invoire este necesar şi acordul superiorului şefului ierarhic.  
(3) În caz de nerecuperare, în cursul lunii pentru care s-a acordat înv oirea, salariatul este plătit pentru tim pulul efectiv 

lucrat.  



Art.41. (1) Pentru zilele lucrătoare, de luni până vineri, în z ilele de repaus şi de sărbători legale ş i religioase, se asigură 
serviciul de perm anenŃă ş i pază a P rim ariei de către personalul de pază specializat, conform graficului de pază, sau de către alŃi 
salaiaŃi, cu atribuŃii de pază, în condiŃiile legii.  

(2) Organizarea efectuării serviciul de permanenŃă pentru alte situaŃii deosebite se face prin dispoziŃia Primarului ş i cu 
luare la cunostinŃă, sub semnătură, de către salariaŃii în cauză.   

Art.42. (1) Deplasarea salariaŃilor în interesul serviciului, în afara oraşului se face pe baza ordinului de deplasare aprobat 
de Prim ar.  

(2) În cazul şefilor serviciilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică deplasarea în interesul servic iului 
precum  şi plecarea în concediu de odihnă se fac num ai cu aprobarea prealabilă a P rim arului.  

 
Capitolul 6  
Procedura de soluŃionare a cererilor sau reclamaŃiilor individuale ale salariaŃilor  
 
Art.43. (1)Toate cererile, indiferent de obiect, care provin de la salariaŃi, se adresează Primarului oraşului sau înlocuitorului 

de drept al acestuia. Primarul ca angajator asigură buna organizare şi desfăşurare a activităŃii de primire, evidenŃiere şi rezolvare a 
cererilor sau reclamaŃiilor salariaŃilor, răspunzând pentru legalitatea soluŃii lor şi com unicarea acestora în termenul legal. 

(2) Cererile sau reclamaŃii le salariaŃilor se prim esc ş i se înregistrează prin Registratura P rim ăriei, urm ând aceeaşi 
procedură ca în cazul cererilor şi reclam aŃiilor depuse de alte persoane fizice sau juridice.  

(3) Orice salariat al Primăriei oraşului poate sesiza conducerea cu privire la semnalarea unor fapte de încălcare a legii de 
către oricare din salariaŃi, aceasta constituind avertizare în interes public sau pot constitui abateri disciplinare, contravenŃii ori 
infracŃiuni.  

(4) Persoana sau comisiile sesizate au obligaŃia de a verifica veridicitatea sesizării, de a lua m ăsuri pentru soluŃionare ş i de 
a comunica persoanei care a făcut sesizarea, modul de rezolvare a acesteia.  

(5) Primarul poate dispune declanşarea unei anchete interne sau să solicite salariatului lămuriri suplimentare, fără ca 
aceasta să determine o am ânare corespunzătoare a term enului de răspuns.  

(6) Răspunsurile sunt semnate de şeful com partim entului care a formulat răspunsul şi de Prim ar.  
(7) Cererile sau reclamaŃii le anonime nu se iau în considerare.  
(8) Persoana care a făcut reclam aŃie beneficiază de protecŃie conform Legii 571/2004 priv ind protecŃia personalului din 

autorităŃile publice, instituŃi ile publice şi din alte unităŃi care sem nalează încălcări ale legii.  
Art.44.  (1) AdeverinŃele tipizate,  care atestă calitatea de angajat ş i drepturile salariale se solicită verbal servic iului resurse 

umane,  personal sau prin mandatar pe bază de buletin/ carte de identitate.  
(2) Persoanele care întocm esc aceste adev erinŃe au obligaŃia să semneze în subsolul acestora.  
(3) AdeverinŃele se sem nează de către P rim ar şi Secretar.  
Art.45. SalariaŃii au dreptul dar ş i obligaŃia de a formula propuneri priv ind creşterea efic ienŃei activităŃii.  
Art.46. (1) SalariaŃii au dreptul să solicite audienŃă la Primar, sau la alte persoane cu funcŃii de conducere, în scopul 

rezolvării unor problemelor personale.  
(2) Salariatul care s-a adresat conducerii Primăriei, instituŃii lor abilitate ale statului, sau organelor judiciare în scopul 

obŃinerii unor drepturi, este protejat de lege.  
Art.47. (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziŃi ile Regulamentului Intern, în măsura în 

care face dov ada încălcării unui drept al său.  
(2) Controlul legalităŃii dispoziŃii lor cuprinse în Regulamentul Intern este de competenŃa instanŃelor judecătoreşti, care pot fi 

sesizate în termen de 30 de z ile de la data comunicării de către angajator a modului de soluŃionare a sesizării formulate potriv it alin. 
47.1.  

Art.48. SalariaŃi i Primăriei şi ai serv iciilor publice de interes local, în calitatea pe care o au ş i în conformitate cu sarcinile, 
atribuŃii le ş i răspunderile care le revin în calitate de salariat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament Intern.  

 
Capitolul 7  
Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii 
  
Art.49. Pentru a asigura creşterea calităŃi i serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru 

eliminarea birocraŃiei şi a faptelor de corupŃie din administraŃia publică locală, salariaŃii Prim ăriei C om unei C ălinești  trebuie să 
respecte următoarele norm e de conduită morală şi profesională:  

a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile Ńării şi să acŃioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în 
conformitate cu atribuŃii le care le revin, cu respectarea eticii profesionale;  

b) să apere în mod loial prestigiul P rim ăriei C om unei C ălinești  , să se abŃină de la orice act sau fapt care poate produce 
prejudic ii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;  

c) să nu ex prime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activ itatea Primăriei Comunei Călinești , cu 
politici le ş i strategii le acesteia;  

d) să nu facă aprecieri neautorizate în legatură cu li tigiile aflate în curs de solutionare în care P rim ăria C omunei C ălinești  
este parte;  

e) să nu dezvaluie inform aŃii care nu au caracter public în alte conditii decât cele prevazute de lege;  
f) să nu dezvaluie inform aŃiile la care au acces în exercitarea functiei, dacă această dezvaluire este de natură sa atragă 

avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajaŃi contractuali , 
precum  si ale persoanelor fizice sau juridice;  

g) să nu acorde asistentă ş i consultanŃă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovarii de acŃiuni juridice sau de 
alta natură îm potriva Primăriei Comunei Călinești , dacă nu au atribuŃii în acest sens.  

Art.50. În relaŃi ile dintre salariaŃii Primăriei C omunei C ălinești  se vor respecta urm ătoarele reguli de com portam ent ş i 
conduită:  



a) Între colegi trebuie să existe cooperare ş i susŃinerea reciprocă m otivat de faptul că toŃi angajaŃi i sunt mobilizaŃi pentru 
realizarea unor obiective com une conform Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare, comunicarea prin transferul de inform aŃii 
între colegi fiind esenŃială în soluŃionarea cu eficienŃă a sarcinilor de servic iu.  

b) C olegii îşi datorează respect reciproc, consideraŃie, dreptul la opinie, eventualele div ergenŃe, nem ulŃumiri, apărute 
între aceştia soluŃionându-se fără să afecteze relaŃia de colegialitate, evitându-se util izarea cuvintelor, a expresiilor ş i gesturilor 
inadecv ate, m anifestând atitudine conciliantă.  

c) Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opinii le exprim ate să corespundă realităŃi i, eventualele 
nem ulŃumiri dintre colegi să fie exprimate direct şi netendenŃios.  

d) RelaŃia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea profesională, pe colegialitate, pe performanŃă în 
practică şi contribuŃie la teorie.  

e) Între colegi, în desfăşurarea activităŃii, trebuie să fie prezent spiritul competiŃional care asigură progresul profesional, 
acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenŃiale, de promovare ilicită a propriei imagini,  de 
denigrare a colegilor. C om portamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităŃilor şi a meritelor profesionale 
nicidecum pe evidenŃierea defectelor celorlalŃi.  

f) În relaŃia dintre colegi trebuie perm anent promov at spiritul de echipă, deciz iile fi ind luate prin consens, m anifestându-
se deschidere la sugestii le celorlanŃi adm iŃând critica în mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să îm părtăşească din 
cunoştinŃele şi ex perienŃa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional .  

Art.51. În relaŃii le salariaŃilor P rim ăriei C omunei C ălinești  cu persoanele fizice sau juridice,  fiecare salariat al instituŃiei este 
obligat să aibă un com portament bazat pe respect, bună credinŃă,  corectitudine şi am abilitate, av ând obligatia de a nu aduce 
atingere onoarei, reputaŃiei şi demnităŃi i acestora,  prin expresii jignitoare, prin dezvăluirea unor aspecte ale v ieŃi i priv ate sau prin 
form ularea unor sesizări sau plângeri calom nioase îm potriva acestora.  

Art.52. (1) SalariaŃii au obligaŃia să adopte o atitudine im parŃială şi justificată pentru rezolv area clară şi efic ientă a sarcinilor 
de serviciu.  

(2) În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaŃii au obligatia de a respecta dem nitatea funcŃiei publice deŃinute, de a 
respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenŃaŃi de considerente personale sau de popularitate, de a adopta o atitudine 
conciliantă în ex prim area opinii lor şi de a evita generarea oricărui conflic t datorat schim bului de păreri.  

Art.53. (1) Inform area în m asă se asigură de către salariaŃi i din cadrul compartimentului de specialitate.  
(2) SalariaŃii desemnaŃi de către Primar să partic ipe la activităŃi sau dezbateri publice sunt obligaŃi să respecte l imitele 

mandatului de reprezentare încredinŃat.  
Art.54. A tunci când salariaŃii P rimăriei C om unei C ălinești  reprezintă interesele instituŃiei în cadrul altor organizaŃii 

naŃionale sau internaŃionale, instituŃii de înv ăŃământ sau cu prilejul unor conferinŃe, seminarii sau alte activităŃi, aceştia au obligaŃia 
să promoveze o im agine fav orabilă Primăriei oraşului, să nu exprime opinii personale privind aspectele naŃionale ori disputele 
internaŃionale şi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol, legilor şi obiceiurilor Ńării gazdă.  

Art.55. În ex ercitarea functii lor deŃinute,  salariaŃilor P rimăriei C om unei C ălinești  le este interzis: a) să participe la 
colectarea de fonduri pentru activ itatea partidelor politice;  

a) să furnizeze sprijin logistic candidaŃilor la functii de dem nitate publică;  
b) să colaboreze, atât în cadrul relatiilor de serviciu, cât ş i în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac 

donaŃii ori sponsorizări partidelor politice;  
c) să afişeze în cadrul instituŃiei însemne ori obiecte inscripŃionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a 

candidaŃilor acestora.  
Art.56. (1) Atât în cadrul P rim ăriei cât ş i în deplasările în interes de servic iu salariaŃii au obligaŃia de a av ea o conduită 

corespunzătoare şi o Ńinută decentă.  
(2) În exercitarea unor atribuŃii de control, salariaŃii Primăriei vor prezenta legitim aŃia de servic iu v izată la zi.  
Art.57. În considerarea funcŃiei pe care o deŃin, salariaŃi i P rim ăriei au obligaŃia de a nu permite utilizarea num elui sau a 

imaginii proprii în acŃiuni publicitare pentru promov area unei activităŃi destinate scopurilor electorale.  
Art.58. SalariaŃii Primăriei Comunei Călinești  nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaŃii sau 

orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinŃi lor,  prietenilor ori persoanelor 16 cu care au avut relaŃii de afaceri 
sau de natură politică ş i care le pot influenŃa im parŃialitatea în exercitarea funcŃii lor publice deŃinute ori pot constitui o recompensă în 
raport cu aceste funcŃii.  

Art.59. (1) În procesul de luare a deciziilor salariaŃii Prim ăriei C om unei Călinești  sunt obligaŃi să acŃioneze conform 
prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparŃial.  

(2) SalariaŃii cu functii de conducere au obligatia să ex amineze şi să aplice cu obiectiv itate criteriile de evaluare a 
com petenŃei profesionale pentru personalul din subordine. 59.3. În activitatea de luare a decizilor, de consiliere, de elaborare a 
actelor oficiale, de evaluare sau de participare la anchete ori acŃiuni de control, salariaŃi i au obligaŃia de a folosi prerogativele functiei 
pe care o deŃin numai în scopurile prevăzute de lege.  

Art.60. În cazul în care salariaŃii, în exercitarea atribuŃiilor pe care le au, se află în situaŃia unui conflict de interese, acestia 
îl v or anunŃa imediat pe şeful compartimentului, biroului sau serviciului unde îşi desfasoară activ itatea, acesta fiind obligat să ia 
măsurile de rigoare.  

Art.61. (1) SalariaŃii Primăriei Comunei Călinești  au obligaŃia să folosească timpul de lucru şi bunurile institutiei numai 
pentru desfăşurarea activităŃi i aferente funcŃiei pe care o deŃin.  

(2) Potriv it atributii lor ce le revin, salariaŃii sunt obligaŃi să asigure folosirea banilor publici în m od eficient şi justificat, 
conform prev ederilor legale.  

Art.62. SalariaŃi i pot achiz iŃiona, concesiona sau închiria bunuri aflate în proprietatea publică sau priv ată a statului sau a 
Prim ăriei, supuse vânzării, numai cu respectarea legii.  

 
Capitolul 8  
Abateri disciplinare şi sancŃiuni aplicabile 
  



Art.63. (1) Încălcarea cu v inov ăŃie de către salariaŃii Primăriei Comunei Călinești  a îndatoririlor corespunzatoare funcŃiei 
pe care o deŃin, a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege ş i de prezentul regulam ent constituie abatere 
disciplinară ş i poate atrage răspunderea disciplinară a acestora.  

(1) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu serviciul ş i care constă într-o acŃiune sau inacŃiune săvârşită cu 
v inovaŃie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulam entul Intern, contractul indiv idual de m uncă sau 
contractul /acordul colectiv de muncă dacă este încheiat, îndatoririle corespunzătoare funcŃiei publice deŃinute de către funcŃionarii 
publici, ordinele şi dispoziŃiile legale ale conducătorilor ierarhici.   

Art.64. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:  
a) întârz ierea s istematică în efectuarea lucrărilor;  
b) neglijenŃă repetată în rezolvarea lucrarilor (erori sau omisiuni repetate în activitatea curentă, nerespectarea în m od 

repetat a procedurilor de lucru stabilite prin comunicări, decizii şi hotărâri ale şefilor ierarhici superiori, inducerea în eroare a şefilor 
ierarhic superiori prin prezentarea unei fapte nereale ca fi ind adev ărată sau a unei fapte adevărate ca fi ind falsă, etc.;  

c) absenŃe nem otivate de la serviciu;  
d) nerespectarea în mod repetat a program ului de lucru, întârzierea de la program, părăsirea locului de m uncă fără 

aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activ ităŃi în interes personal;  
e) interv enŃiile sau stăruinŃele pentru soluŃionarea unor cereri în afara cadrului legal;  
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenŃialităŃii lucrărilor cu acest caracter, furnizarea de inform aŃii de 

orice natură persoanelor fizice sau juridice, altor instituŃii sau autorităŃi ori mijloacelor de informare în masă, în absenŃa sau cu 
depăşirea limitelor m andatului de reprezentare sau atribuŃiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;  

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităŃii sau instituŃiei publice în care îş i desfăşoară activ itatea, atitudine 
necuviincioasă în tim pul exercitarii atribuŃii lor de serviciu faŃă de personae din afara instituŃiei şi com portament indecent sau opulent, 
prezentarea la servic iu în stare de ebrietate sau sub influenŃa băuturilor alcoolice, precum şi consumul de băuturi alcoolice în tim pul 
orelor de program, violenŃa fizică şi de limbaj m anifestată în relati ile cu ceilalŃi angajaŃi ai instituŃiei sau cu petenŃii, încălcarea 
dem nităŃi i personale a altor angajaŃi sau a altor persoane din afara instituŃiei, actele de discriminare ş i cele de 17 hărŃuire sexuală, 
aşa cum sunt ele definite în actele normativ e în vigoare, etc.  

h) desfăşurarea în tim pul programului de lucru a unor activ ităŃi cu caracter politic;  
i) refuzul de a îndeplini atribuŃiile de serviciu conform fişei postului,  inclusiv refuzul salariati lor de a se prezenta la 

examinările m edicale periodice, insubordonarea;  
j) încălcarea prev ederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităŃi, conflic te de interese ş i interdicŃii stabilite prin 

lege;  
k) stabilirea de către personalul de ex ecuŃie a unor relatii directe cu petenŃii în vederea soluŃionarii cererilor acestora.  
Faptele de m ai sus sunt enumerate cu titlul ex emplificativ, săvîrşirea altor fapte putând fi considerate ca fiind abateri 

disciplinare, funcŃie de gravitatea acestora şi prejudicial de imagine adus instituŃiei.  
Art.65. (1) P rimarul, în calitate de conducător al aparatului de specialitate ş i al servicii lor de interes local, dispune de 

prerogativ ă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancŃiuni disciplinare salariaŃilor săi ori de câte ori se constată că 
aceştia au săv ârşit o abatere disciplinară.  

(2) Sanctiunile disciplinare pot fi dispuse num ai după efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile (excepŃie făcând 
mustrarea scrisă sau avertism entul scris), în caz contrar sancŃiunea fiind atinsă de nulitate absolută.  

Art.66. (1) SancŃiunile disciplinare care se pot aplica salariaŃilor – funcŃionari public i, în cazul în care au săvârşit o abatere 
disciplinară sunt,  cele prev ăzute în Legea nr. 188/ 1999 republicată şi actualizată privind S tatutul funcŃionarilor public i:  

a) mustrare scrisă;  
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20%  pe o perioadă de până la 3 luni;  
c) suspendarea dreptului de av ansare în gradele de salarizare sau, după caz, de prom ovare în funcŃia publică pe o 

perioadă de 1 la 3 ani ;  
d) retrogradarea în functia publică pe o perioadă de până la un an;  
e) destituirea din funcŃia public.  
(2) SancŃiunile disciplinare care se pot aplica salariaŃilor – angajaŃi cu contract indiv idual de m uncă, în cazul în care au 

săvârşit o abatere disiplinară sunt, cele prev ăzute de Legea nr. 53/2003 actualizată – C odul muncii :  
a) av ertismentul scris;  
b) retrogadarea din funcŃie, cu acordarea salariului corespunzător funcŃiei în care s-a dispus retrogadarea, pentru o 

durată ce nu poate depăşi 60 de z ile;  
c) reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 l uni cu 5-10% ;  
d) reducerea salariului de bază şi/ sau, dupa caz, ş i a indemnizaŃiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10% ;  
e) desfacerea disciplinară a contractului indiv idual de muncă.  
(3) Angajatorul stabileşte sancŃiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, 

avându-se în vedere următoarele:  
a) cauzele ş i gravitatea abaterii disciplinare ;  
b) îm prejurările în care fapta a fost săv ârşită;  
c) gradul de v inovăŃie al salariatului;  
d) consecinŃele abaterii disciplinare;  
e) comportarea generală în timpul serviciului a salariatului;  
f) ev entualele sancŃiuni disciplinare suferite anterior de către acesta şi care nu au fost radiate.  
(4) Încălcarea cu vinovăŃie de către salariaŃii aparatului de specialitate al Primarului Comunei Călinești  a obligaŃii lor priv ind 

standardul etic al personalului destinat asigurării relaŃiei cu publicul,  aşa cum au fost precizate în H.G. nr. 1723/2004 actualizată, 
priv ind aprobarea Program ului de măsuri pentru combaterea birocraŃiei în activitatea de relaŃi i cu publicul, dă dreptul angajatorului să 
dispună aplicarea de sancŃiuni disciplinare conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariaŃi care, în activitatea lor în 
relaŃia cu publicul, nu respectă aceste obligaŃii. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea disciplinară prealabilă şi la propunerea 
comisiei de disciplină, respectându-se procedura prev ăzută de lege.  



Art.67. (1) SancŃiunile disciplinare aplicate salariaŃilor care au calitatea de personal contractual se radiază de drept în 
term en de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancŃiune disciplinară în acest termen. Radierea sancŃiunilor 
disciplinare se constată prin dispoziŃie a angajatorului emisă în formă scrisă.  

(2) SancŃiunile disciplinare aplicate salariaŃilor care au calitatea de funcŃionari publici se radiază de drept, după cum 
urm ează: 18  

a) în termen de 6 luni de la aplicare în cazul mustrării scrise;  
b) în termen de un an de la ex pirarea termenului pentru care au fost aplicate în cazul sancŃiunilor prevăzute la art. 66 

alin. (66.1), l i t. b) – d);  
c) în termen de 7 ani de la aplicare în cazul destituirii din funcŃia publică.  
(3) Radierea sancŃiunilor disciplinare prevăzută la lit. a) şi b) se constată prin act adm inistrativ al conducătorului instituŃiei 

publice.  
 
Capitolul 9  
Reguli referitoare la procedura disciplinară 
  
Art.68. (1) SancŃiunea disciplinară „mustrare scrisă” în cazul funcŃionarilor publici ş i „avertismentul scris” în cazul 

angajati lor în regim contractual se poate aplica direct de către primar, la propunerea conducătorului compartimentului în care 
funcŃionează salariatul v inovat de săv ârşirea abaterii disciplinare.  

(2) Aplicarea tuturor celorlalte sancŃiuni disciplinare se face de către conducătorul instituŃiei publice numai după efectuarea 
unei cercetări disciplinare prealabile, la propunerea comisiei de disciplină constituită potriv it legii şi a prezentului Regulament.  

(3) Cercetarea disciplinară prealabilă se realizează:  
- în cazul funcŃionarilor public i de către comisia de disciplină constituită la nivelul P rim ăriei C om unei C ălinești  conform 

prevederilor Legii nr. 188/ 1999 republicată şi actualizată privind S tatutul funcŃionarilor public i şi H.G. nr. 1344/2007 privind norm ele 
de organizare şi funcŃionare a comisiilor de disciplină;  

- în cazul angajaŃilor în regim contractual de către persoana îm puternicită de Prim ar prin DispoziŃie,  să realizeze 
cercetarea conform prev ederilor art. 251, alin.2) şi următoarele din Legea nr. 53/2003 pentru aprobarea Codului muncii.  

Art.69. (1) În urm a activ ităŃi i de cercetare disciplinară, comisia de disciplină/persoana împuternic ită poate să propună:  
a) sancŃiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săv âşirea abaterii disciplinare de către funcŃionarul 

public sau angajatul în regim contractual.  
b) clasarea sesizării, atunci când nu se constată săvârşirea unei abateri disciplinare.  
(2) În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea unei sancŃiuni disciplinare, aceasta va preciza durata aplicarii 

şi, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.  
Art.70. (1) În cazul în care comisia de disciplină/persoana împuternic ită are indicii că fapta săvârşită de funcŃionarul public 

sau angajatul în regim contractual poate fi considerată infracŃiune, propune Prim arului Comunei Călinești  sesizarea de îndată a 
organelor de cercetare penală iar procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăriri i 
penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăriri i penale sau până la data la care instanŃa judecatorească dispune 
achitarea sau încetarea procesului penal.  

(2) Pe perioada cercetării adm inistrative, în situaŃia în care funcŃionarul public/salariatul în regim contractual care a săvârşit 
o abatere disciplinară poate influenŃa cercetarea administrativ ă, conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice are obligaŃia de a 
interzice accesul acestuia la documentele care pot influenŃa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a acestuia 
în cadrul altui compartim ent sau altei structuri a instituŃiei publice.  

Art.71. (1) SancŃiunile disciplinare se aplică în termen de cel m ult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu priv ire 
la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu m ai târz iu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare pentru funcŃionarii publici şi în 
term en de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinŃă despre săvârşirea abaterii disciplinare,  dar nu m ai târziu de 6 luni de la 
data săvârşirii faptei .  

(2) Prim arul orasului Călinești  dispune aplicarea sancŃiunii disciplinare printro dispoziŃie în forma scrisă, emisă în condiŃiile 
legii, cu m enŃiunile obligatorii, sub sancŃiunea nulităŃii pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină/persoanei 
împuternic ite.  

Art.72. (1) Decizia de sancŃionare se comunică salariatului în cel m ult 5 z ile calendaristice de la 19 data emiterii şi produce 
efecte de la data comunicării.  

(2) Comunicarea se predă personal salariatului cu sem nătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare 
recomandată, la domiciliul sau reşedinŃa comunicată de acesta.  

(3) Salariatul nem ulŃumit de sancŃiunea aplicată se poate adresa instanŃei de contencios administrativ , solicitând anularea 
sau modificarea, după caz, a dispoziŃiei de sancŃionare, în term en de 30 de z ile calendaristice de la data comunicării.  

 
Capitolul 10  
Răspunderea patrimonială, contrav enŃională, civilă şi penală a salariaŃilor Primăriei Comunei Călinești  
  
Art.73. (1) SalariaŃii răspund patrimonial, în temeiul norm elor şi principiilor răspunderii civ ile contractuale, pentru pagubele 

materiale produse angajatorului din v ina şi în legătură cu munca lor.  
(2) SalariaŃii nu răspund de pagubele provocate de forŃa majoră sau de alte cauze neprevăzute ş i care nu puteau fi 

înlăturate ş i nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului .  
(3) În situaŃia în care angajatorul constată că salariatul a provocat o pagubă din vina ş i în legătură cu munca sa, va putea 

solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părŃilor, într-un 
term en care nu va putea fi mai mic de 30 de zi le de la data com unicării.  

(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părŃi lor, conform alin. (3), nu poate fi mai m are decât echivalentul a 5 
salarii minime brute pe economie.  

Art.74. (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sum ă nedatorată este obligat să o restituie.  



(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuv eneau şi care nu m ai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au 
prestat servic ii la care nu era îndreptăŃit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză 
se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăŃii.  

(3) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reŃine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în 
cauză, potriv it legii.  

(4) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net,  fără a putea depăşi împreună cu celelalte reŃineri,  jumătate 
din salariul persoanei în cauză.  

Art.75. (1) În cazul în care salariatului în regim  contractual îi încetează contractul indiv idual de muncă înainte ca salariatul 
să îl fi despăgubit pe angajator ş i cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcŃionar public, reŃinerile din salariu se 
fac de către noul angajator sau noua instituŃie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de 
către angajatorul păgubit.  

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract indiv idual de muncă ori 
ca funcŃionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiŃiile C odului de procedură civ ilă.  

Art.76. În cazul în care acoperirea prejudic iului prin reŃineri lunare din salariu nu se poate face într-un term en de maxim um 
3 ani de la data la care s-a efectuat prim a rată de reŃineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiŃii le C odului 
de procedură civ ilă.  

Art.77.  (1) Răspunderea contravenŃională a salariaŃi lor se angajează în cazul în care aceştia au săv ârşit o faptă 
contrav enŃională în timpul ş i în legătură cu sarcinile de serviciu.   

(2) Împotriva procesului-v erbal de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii salariatul se poate adresa cu 
plângere la instant competentă în speŃă judecătoria C ălinești .  

Art.78. Răspunderea c iv ilă a salariatului se angajează:  
a) pentru pagubele produse cu vinovăŃie patrimoniului Comunei Călinești ;  
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;  
c) pentru daunele plătite de instituŃia publică,  în calitate de comitent, unor terŃe persoane, în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti definitive şi irevocabile.  
Art.79. (1) În cazul funcŃionarilor public i, repararea pagubelor aduse autorităŃi i sau instituŃiei publice în situaŃiile prevăzute 

la art. 78 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către Primar a unei dispoziŃii de im putare,  în termen de 30 de z ile de la constatarea 
pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaŃia prev ăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza 
hotărârii judecătoreşti definitiv e ş i irev ocabile.  

(2) Împotriva dispoziŃiei de imputare funcŃionarul public în cauză se poate adresa instanŃei competente, 20 în speŃă 
Tribunalul NeamŃ, SecŃia C om ercială şi de C ontencios Administrativ .  

(3) Dreptul Primarului de a emite dispoziŃia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei .  
Art.80. (1) Răspunderea salariatului pentru infracŃiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuŃiile funcŃiei 

publice pe care o ocupă se angajează potriv it legii penale.  
(2) De la m om entul începerii urmăriri i penale,  salariatului in regim contractual i se poate suspenda contractul individual de 

munca din initiativa angajatorului , iar în situaŃia funcŃionarilor publici, dacă aceştia pot influenŃa cercetarea, P rim arul are obligaŃia să 
dispună m utarea tem porară în cadrul altui com partiment, birou ori serv iciu.  

(3) În cazul în care un salariat functionar public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracŃiuni de natura celor 
prevăzute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind S tatutul functionarilor public i actualizat, P rim arul v a dispune suspendarea 
funcŃionarului public din funcŃia publică pe care o deŃine.  

(4) Dacă instanŃa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din funcŃie încetează,  iar 
salariatul îş i va relua activitatea în funcŃia deŃinută anterior ş i îi v or fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.  

 
Capitolul 11  
Cri teriile şi procedurile de ev aluare profesională a salariaŃilor 
  
Art.81. Procedura de ev aluare a perform anŃelor profesionale indiv iduale se aplică fiecărui salariat, în raport cu îndeplinirea 

atribuŃii lor şi răspunderilor corespunzătoare postului ocupat de angajat.  
Art.82. (1) Activitatea profesională a salariaŃilor se apreciază anual, prin evaluarea performanŃelor profesionale indiv iduale, 

cu parcurgerea următoarelor etape:  
a) completarea fişei de evaluare de către evaluator;  
b) interv iul ;  
c) contrasemnarea fişei de evaluare.  
(2) Are calitate de ev aluator:  
a) persoana aflată în funcŃia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 

salariatul aflat într-o funcŃie de execuŃie sau care coordonează activ itatea acestuia;  
b) persoana aflată în funcŃia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autorităŃi i administraŃiei 

publice, pentru salariatul aflat într-o funcŃie de conducere.  
(3) Evaluatorii completează fişele de ev aluare, al căror m odel este prevăzut în legis laŃie, după cum urm ează:  
a) stabilesc notele pentru criteri ile din fişa de ev aluare, prin raportare la atribuŃiile stabilite prin fişa postului ;  
b) stabilesc calificativul final de ev aluare a performanŃelor profesionale individuale;  
c) consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăŃi le obiective întâmpinate de acesta în perioada 

evaluată şi orice alte observaŃii pe care le consideră relev ante;  
d) stabilesc eventualele posibilităŃi de formare profesională pentru anul urm ător perioadei evaluate.  
(4) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de inform aŃii care are loc între ev aluator ş i persoana 

evaluată, în cadrul căruia:  
a) se aduc la cunoştinŃa persoanei ev aluate calificativul obŃinut şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare;  
b) se semnează şi se datează fişa de ev aluare de către ev aluator şi de către persoana evaluată.  



(5) Ev aluatorul va nota criteriile de ev aluare, acordând fiecărui criteriu o notă de la 1 la 5, nota ex primând aprecierea 
gradului de îndepl inire a acestuia, stabil ind astfel calificativ ul.  

(6) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urm ează:  
a) între 1,00 -- 2,00 -- nesatisfăcător;  
b) între 2,01 -- 3,50 -- satisfăcător;  
c) între 3,51 -- 4,50 -- bine;  
d) între 4,51 -- 5,00 -- foarte bine.  
(7) După finalizarea procedurii de evaluare, fişa se înaintează contrasemnatarului, acesta fiind salariatul aflat în funcŃia 

superioară evaluatorului, potriv it s tructurii organizatorice a autorităŃi i administraŃiei publice.  
(8) În situaŃia în care calitatea de evaluator o are P rim arul, fişa de evaluare nu se contrasemnează.  
Art .83. (1) Raportul de ev aluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:  
a) aprecierile consem nate nu corespund realităŃii;  
b) între evaluator ş i funcŃionarul public ev aluat exis tă diferenŃe de opinie care nu au putut fi soluŃionate de comun acord.  
(2) Raportul de evaluare m odificat în condiŃiile prev ăzute la alin. (83.1. ) se aduce la cunoştinŃă funcŃionarului public.  
Art.84. (1) FuncŃionarii public i nemulŃum iŃi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităŃi i administraŃiei 

publice. C onducătorul autorităŃi i sau instituŃiei publice soluŃionează contestaŃia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor 
întocmite de către funcŃionarul public ev aluat, evaluator ş i contrasemnatar.  

(2) ContestaŃia se form ulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinŃă de către funcŃionarul public 
evaluat a calificativului acordat şi se soluŃionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a 
contestaŃiei.  

(3) Rezultatul contestaŃiei se comunică funcŃionarului public în term en de 5 zile calendaristice de la soluŃionarea 
contestaŃiei.  

(4) FuncŃionarul public nemulŃumit de m odul de soluŃionare a contestaŃiei form ulate potriv it alin. (84.1) se poate adresa 
instanŃei de contencios administrativ , în condiŃiile legii.  

Art.85. FuncŃionarii publici ev aluaŃi direct de către Prim arul oraşului, nem ulŃumiŃi de rezultatul evaluării, se pot adresa 
direct instanŃei de contencios adm inistrativ, în condiŃi ile legii.  

Art.86. La începerea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă, fiecare persoană primeşte legitimaŃie 
de serviciu, cu indicarea locului de m uncă .  

Art.87. Redistribuirea într-un nou loc de muncă poate fi efectuată în funcŃie de necesităŃi le instituŃiei ş i în conformitate cu 
pregătirea salariatului ş i cu legislaŃia în v igoare.  

Art.88. Prezentarea la serviciu se face cu cel puŃin 5 minute înainte de începerea program ului, fiecare salariat semnând 
condica de prezenŃă.  

Art.89. Am belor categorii de personal le revin urm ătoarele obligaŃii comune :  
a) să-şi însuşească prev ederile Regulam entului de Organizare ş i FuncŃionare, ale Regulamentului de Ordine Interioară, 

sarcinile şi responsabilităŃi le prev ăzute în fişa postului ;  
b) să respecte programul de lucru ş i să se prezinte la serviciu într-o Ńinută decentă;  
c) sa nu înregistreze absenŃe nemotivate, efectuarea unui număr de 3 absenŃe nem otivate într-o lună calendaristică 

atrage după sine sancŃionarea disciplinară; efectuarea unui număr de 10 absenŃe nemotivate pe parcursul unei luni calendaristice 
conduce la desfacerea disciplinară a contractului de m uncă sau încetarea raporturilor de serviciu.  

d) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinŃarea, respectiv aprobarea conducătorului direct şi fără menŃionarea 
locului şi scopului deplasării în Registrul special constituit în acest sens.  

e) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de m uncă.  
f) să semnaleze com partim entului resurse um ane orice modificare a datelor personale (inclusiv cu caracter familial), 

intervenită ulterior angajării lui în instituŃie;  
g) să uti lizeze cu grijă şi răspundere echipam entele de birou,  mijloacele de transport şi toate celelalte m ijloace materiale 

încredinŃate în v ederea realizării obiectului de activ itate ş i să reducă consum urile de m ateriale ş i energetice,  prin evitarea risipei şi a 
pierderilor sub orice formă;  

h) să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul fără informarea şi acceptul com partim entului 
informatic.   

i) să uti lizeze aplicaŃi ile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul inform atic al instituŃiei.  
j) să realizeze norma de m uncă, atribuŃiile ş i lucrările încredinŃate în term enul stabilit, la nivelul calitativ  cerut de actele 

normative şi de cerinŃele specifice fiecărei lucrări;  
k) să ex ecute în caz de necesitate şi alte atribuŃii (lucrări), prin dispoziŃia şefului ierarhic sau după caz a conducătorului 

instituŃiei ş i cuprinderea acestora ca anexe la fişa de post.  
l) să depoziteze la sfârşitul program ului, în locuri special am enajate sau în dulapuri încuiate, după caz, mijloacele 

tehnice şi echipamentele prim ite în gestionare, conform reglementărilor în v igoare, luându-se măsurile de securitate prevăzute de 
lege privind asigurarea securităŃi i patrimoniului instituŃiei;  

m) să depoziteze în dulapuri şi/ sau fişete, la sfârşitul program ului, documentele elaborate şi cele util izate. La term inarea 
programului de lucru, angajaŃii au obligaŃia de a verifica întreruperea energiei electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, 
închiderea ferestrelor, încuierea uşilor ş i depunerea cheilor la locurile indicate;  

n) să păstreze curăŃenia la locul de muncă şi în toate spaŃiile din instituŃie;  
o) să propună ierarhic, orice m ăsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună funcŃionare a com partim entului 

respectiv sau a instituŃiei în ansam blu;  
p) să dea dispoziŃii clare ş i precise (ca salariat cu funcŃii de conducere la nivelul com partim entelor) şi să asigure 

condiŃiile necesare pentru executarea şi respectarea obligaŃiilor, controlând sistematic modul în care acestea sunt aduse la 
îndeplinire;  

q) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, m edicale, etc.,  prevăzute de prezentul regulam ent 
sau de legislatia în v igoare;  



r) în cazul unor s ituaŃii de urgenŃă, la cererea conducerii, să se prezinte în cel mai scurt tim p la servic iu.  
s) să respecte normele de m ediu, de sănătate şi securitate a muncii şi pază contra incendiilor.  
Art.90. Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate interv eni de drept, prin acordul 

părŃi lor sau prin actul unilateral al uneia dintre părŃi, în cazurile şi în condiŃiile precizate în de Legea nr. 188/1999, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare si de C odul M uncii.  

 
Capitolul 12  
Obiective individuale 
  
Art.91. Structura sistem ului de obiective al Primăriei C om unei C ălinești  este:  
a) obiective strategice, care vizează dezvoltarea unităŃii administrativ-teritoriale;  
b) obiective specifice (operaŃionale) – stabilite la nivelul fiecărei substructuri organizatorice.  
Art.92. Obiectivele specifice susŃin realizarea obiectiv elor strategice stabilite.  
Art.93. Sistem ul de obiective este stabilit şi în concordanŃă cu cerinŃele Ordinului 946/2005 cu toate actualizările ulterioare.  
Art.94. Obiectiv ele strategice sunt monitorizare de managem entul de niv el 1 al primăriei, cu menŃinerea înregistrărilor 

specifice.  
Art.95. Obiectiv ele operaŃionale sunt monitorizate de către coordonatorii de com partimente funcŃionale,  nivel 2, cu 

menŃinerea înregistrărilor specifice.  
Art.96. În baza obiectiv elor operaŃionale stabilite la nivelul fiecărei structuri organizatorice, funcŃii le de managem ent de 

nivel 1 şi 2 al primăriei decid obiectiv ele individuale ş i indicatorii de performanŃă ale fiecărei funcŃii subordonate.  
Art.97. Obiectivele indiv iduale şi indicatorii de performanŃă sunt aduse la cunoştinŃă fiecărui salariat de către şefii direct 

ierarhici.  
Art.98. Obiectivele indiv iduale sunt un elem ent component al evaluării performanŃelor profesionale ale salariaŃilor primăriei.  
Art.99. Anual, fiecare funcŃie de managem ent din cadrul primăriei elaborează un material informativ priv itor la realizarea 

obiectivelor indiv iduale ale personalului din subordine pe care îl transmite compartimentului resurse um ane.  
Art.100. În cadrul şedinŃelor anuale de analiză de management este evaluată şi performanŃa profesională a salariaŃilor 

prim ăriei, în baza căreia este stabilită politica de resurse um ane pentru următorul an calendaristic.  
 
Capitolul 13  
Dispozi Ńiile finale 
  
Art.101. SalariaŃii P rim ăriei C om unei C ălinești , în calitatea pe care o au şi în conformitate cu sarcinile,  atribuŃiile ş i 

răspunderile pe care le presupune calitatea de angajat, răspund de respectarea prevederilor prezentului Regulam ent Intern.  
Art.102. Prev ederile Legii nr. 188/1999 republicată – modificată şi com pletată, se aplică în mod corespunzător persoanelor 

care au încheiate raporturi de serviciu –respectiv ocupă funcŃii publice.  
Art.103. Pe lângă prevederile prezentului Regulament Intern, salariaŃii acelor servicii/compartimente care au elaborate 

regulamente specifice dom eniului propriu de activ itate, în conformitate cu prevederile legale specifice, vor respecta şi reglementările 
cuprinse în acele regulamente.  

Art.104. (1) Regulamentul Intern se aduce la cunoştinŃă salariaŃilor prin grija com partim entului resurse um ane şi îş i 
produce efecte faŃă de salariaŃi din m om entul aducerii acestuia la cunoştinŃă.  

(2) SalariaŃii v or sem na pentru luarea la cunoştinŃă a prev ederilor Regulamentului Intern.  
(3) Orice m odificare ce intervine în conŃinutul Regulamentului Intern este supusă procedurii de informare.  
Art.105. Prezentul Regulament Intern v a fi afişat la sediul şi pe situl P rim ăriei C ălinești  prin grija compartimentului resurse 

umane. 
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