PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI
JUDEȚUL VÂLCEA

Anexa la dispoziția nr. 172/24.12.2020

REGULAMENT DE ORDINE
INTERIOARĂ

CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Regulamentul de ordine interioară, stabilește dispozițiile referitoare la organizarea și disciplina
muncii din cadrul instituției, în conformitate cu prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 53/2003,
privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 571/2004 privind protecția
personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale
legii.
Art. 1. Regulamentul de ordine interioară, constituie cadrul care trebuie să asigure în incinta
instituției, desfășurarea în bune condiții a activității fiecărui funcționar public sau personal contractual,
respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea și disciplina muncii, drepturile și obligațiile
salariaților, organizarea timpului de muncă al angajaților, promovarea, sancțiunile ce pot fi aplicate.
Art. 2. Acest Regulament se aplică tuturor funcționarilor publici și personalului contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, și al serviciilor de interes local din subordinea
consiliului local, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat, precum
și temporar studenților în perioada efectuării practicii și altor persoane delegate pentru prestarea unor
activități în incinta instituției.
(1) Regulamentul de ordine interioară (ROI) este o reglementare prin care se stabilesc norme de
conduită și disciplină interioară adresându-se tuturor persoanelor din cadrul Aparatului de specialitate al
primarului comunei Lăcusteni, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Bibliotecii Publice
Locale, din momentul nașterii raporturilor de muncă sau de serviciu și până la încetarea acestor
raporturi.
(2) Disciplina, presupune existența și respectarea unui ansamblu de norme juridice. În caz de
nerespectare a acestor norme juridice, se aplică sancțiuni corespunzătoare normei încălcate.
Art. 3. (1) Obligativitatea respectării prevederilor prezentului R.O.I. revine și salariaților
detașați de la alți angajatori, pentru a presta muncă în cadrul instituției pe perioada detașării.
(3) Persoanelor de legate care prestează muncă în cadrul instituției, le revine obligația de a
respecta pe lângă normele de disciplină stabilite de către angajatorul acestora și normele de disciplină a
muncii specifice procesului de muncă unde își desfășoară activitatea pe parcursul delegării.
Art. 4. Cunoașterea prevederilor prezentului R.O.I. este obligatorie pentru toate categoriile de
personal menționate mai sus și se realizează astfel:
- prin aducerea la cunoștință sub semnătură, pentru personalul salariat;
- prin afișare pe site-ul primăriei, pentru alte categorii.
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CAPITOLUL 2
ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI LĂCUSTENI
Art. 5. (1) Numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului, este stabilit prin Ordin
al prefectului, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni revenindu-i
un număr de maxim 16 posturi, prin raportare la populaţia comunei, care este sub 1500 locuitori.
(2) Organigrama și statul de funcții este stabilit prin hotărâre a consiliului local.
Conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 7/18.02.2020 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, pe anul
2020, structura de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, este următoarea:
1. Funcții de demnitate publică:
- primar
- viceprimar
2. Funcții publice:
- de conducere – 1 post - secretar general
- de execuție – 10 posturi din care:
- consilier - 7 posturi (2 vacante)
- referent - 3 posturi (1 vacant)
3. Personal contractual:
- 3 posturi
*

Asistentul comunitar prins în organigramă, nu face parte din nr. maxim de personal, conform
OUGnr.63/2010.

CAPITOLUL 3
RAPORTURI DE MUNCĂ SAU DE SERVICIU
Art. 6. (1) În cadrul instituției, raporturile de serviciu sau de muncă dintre angajator și angajați
funcționează pe principul egalității de tratament, cu respectarea autorității conferite de lege structurilor
administrative, a prevederilor din fișa postului și demnității fiecărui angajat.
(2) Discriminările față de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe criterii de
sex, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, opinie politică, origine socială, handicap, situație
materială, apartenență sau activitate sindicală, sunt interzise.
Art. 7. Ocuparea unei funcții publice vacante se face prin promovare, transfer, redistribuire sau
concurs. Procedura de selectare prin concurs se face fără discriminări pe criterii politice, sex,
confesionale și stare materială.
Art. 8. Încadrarea în muncă a funcționarilor publici se realizează în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9. (1) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs, se face prin
dispoziție a primarului. Dispoziția primarului, are forma scrisă și va conține temeiul legal al numirii,
numele funcționarului public, denumirea funcției publice, data de la care urmează să înceapă să exercite
funcția publică, drepturile salariale, precum și locul de desfășurare al activității. Fișa postului, aferentă
funcției publice, se întocmește de către șeful ierarhic superior și se anexează la actul administrativ de
numire (dispoziție), iar o copie se înmânează funcționarului public.
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(2) La intrarea în corpul funcționarilor publici, funcționarul depune jurământul de credință în
termen de 3 zile de la emiterea actului administrativ de numire în funcția publică definitivă.
Jurământul are următoarea formulă: ”Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios
îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să
respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(3) Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului
administrativ de numire în funcția publică.
Art. 10. Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici,
se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. Posturile specifice personalului contractual, se scot la concurs, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, privind aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Documentele aferente
concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a
concursului, bibliografia și după caz, tematica se transmit spre publicare în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, portalul posturi gov.ro, un cotidian local și unul de circulație națională, precum
și pe pagina de internet și la sediul primăriei comunei Lăcusteni.
Art. 12. Angajarea se va face în condițiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor
apartenenței profesionale, în limita posturilor disponibile, vacante sau nou înființate. Procedura de
angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, sex, confesionale și stare materială.
Art. 13. Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui contract
individual de muncă, în conformitate cu legislația în vigoare, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi
înmânat noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adițional ori de câte ori
intervin schimbări în clauzele acestuia.
Art. 14. (1) Deoarece raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul instituției, au
la bază un contract individual de muncă, modificarea acestuia nu poate fi făcută decât în condițiile legii.
(2) Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât prin acordul părților.
Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condițiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă și timpul de odihnă.
Dispoziții comune celor două categorii de raporturi juridice:
Art. 15. Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă poate
interveni de drept, prin acordul părților sau actul unilateral al uneia dintre părți, în condițiile precizate în
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Legea nr. 53/2003,
privind Codul muncii.
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CAPITOLUL 4
ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ SAU DE SERVICIU
Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici
Art. 16. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se face prin act administrativ
al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică și are loc în următoarele condiții:
a) de drept;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
c) prin eliberare din funcţia publică;
d) prin destituire din funcţia publică;
e) prin demisie.
(1) Raportul de serviciu încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului
public;
c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (1)
lit. a şi d din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare, dacă persoana care are competenta de numire în funcţia publică nu dispune
aplicarea prevederilor art. 517 alin. 2 (În mod excepţional, pe baza unei cereri formulate cu 2 luni
înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice,
funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta
standard de pensionare. cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.
e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de
la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o faptă prevăzută la
art. 465 alin. (1) lit. h) ori s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate, la data rămânerii
definitive a hotărârii de condamnare, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
g) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a ocupa funcţia,
de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea
faptei, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării
unei profesii, ca măsură de siguranţă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care
s-a dispus interdicţia;
h) la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau
II, în situaţia în care funcţionarului public îi este afectată ireversibil capacitatea de muncă;
i) ca urmare a constatării faptului că funcţia publică a fost ocupată cu nerespectarea dispoziţiilor
legale de către o persoană care executa la data numirii în funcţia publică o pedeapsă complementară de
interzicere a exerciţiului dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;
j) ca urmare a constatării faptului că funcţia publică a fost ocupată cu nerespectarea dispoziţiilor
legale de către o persoană care a fost lucrător al sau colaborator al Securităţii, pe baza hotărârii
judecătoreşti definitive;
k) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia publică, cu
excepţia aplicării prevederilor art. 376 alin. (2) din OUG nr 57/2019;
1) alte cazuri prevăzute expres de lege.
Încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual
Art. 17. Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute
de lege.
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(1) Contractul individual de muncă încetează de drept:
a) la data decesul ui salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum si în cazul
dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data care angajatorul şi-a încetat existenţa conform
legii;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;
c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru
continuarea executării contractului individual de muncă, în temrmenul de 30 de zile calendaristice
anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la
vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul
III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei
standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul
invalidităţii de gradul I sau II:
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care
nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane
concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti de reintegrare;
t) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti;
g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor
ori arestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori
pedeapsa complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus
interdicția;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durata determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţi lor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 16 ani.
Art. 18. (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa
angajatorului.
(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru
motive care nu ţin de persoana salariatului.
(3) Este interzisă concedierea salariaţilor:
- pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţa naţională, rasă.
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţa ori activitate sindicală;
Art. 19. (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţa a salariatului care, printr-o
notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea
unui termen de preaviz.
(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada
acesteia prin orice mijloace de probă.
(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(4) Termenul de preaviz este cel con venit de părţi în contractul individual de muncă sau, după
caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 zile
calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 45 de zile calendaristice pentru
salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele.
(6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat,
termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.
(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data
renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.
(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile
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asumate prin contractul individual de muncă.
Dispoziţii comune celor două raporturi juridice.
Art. 20. La încetarea raporturilor de serviciu/contractului de muncă, lichidarea definitivă a
drepturilor băneşti ale fostului angajat se face odată cu plata salariilor pentru luna în care încetează
raporturile de serviciu/contractul individual de muncă.
Art. 21. La încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, funcţionarului public
respectiv salariatului îi revin următoarele obligaţii:
a) să predea lucrări le finalizate şi în curs de realizare, unui înlocuitor desemnat (sau şefului
său direct);
b) să lichideze toate datoriile de orice natură, fată de instituţie.
În cazul în care angajatul nu poate lichida toate datoriile materiale, se vor emite angajamente de
plată care vor constitui titlu executoriu pentru acele datorii;
c) să returneze legitimaţia de serviciu, documentaţiile şi materialele de specialitate de care a
beneficiat în calitate de angajat şi să predea în bună stare mijloacele tehnice şi obiectele de inventar
avute în folosinţă;
d) să respecte obligaţiile ce revin angajaţilor şi normele de conduită şi în perioada de preavizare.
Art. 22. Personalul care a demisionat va putea fi reangajat în Primăria comunei Lăcusteni, în
condiţiile legii.

CAPITOLUL 5
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI ANGAJAT
Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici
Art. 23. Funcţionarul public are următoarele drepturi:
a) să i se garanteze dreptul la opinie, este interzisă orice discriminare între funcţionarii publici
pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materială, origine socială sau de orice altă
natură;
b) săi se garanteze dreptul la asociere sindicală în condiţiile legii;
c) pentru activitatea depusă, funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune din
salariul de bază, sporuri şi indemnizaţii;
d) să beneficieze, în condiţiile legii, de concediu de odihnă, concedii medicale şi alte concedii;
e) în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi
îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa
funcţionarului public în cauză;
f) să beneficieze de condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi
integritatea fizică;
g) să beneficieze în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii, să i se asigure protecţie
împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea
funcţiei sau în legătură cu aceasta;
h) drepturile de delegare, potrivit legii;
i) dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională.
Art.24. Funcţionarul public are următoarele obligaţii specifice:
a) să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios
îndatoririle de serviciu şi să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei publice;
b) să-şi însuşească şi să respecte prevederile regulamentelor din cadrul institutiei;
c) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea
atribuţiilor ce le revin;
d) să îndeplinească atribuţiile ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi atribuţiile
ce le sunt delegate;
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e) să se conformeze dispoziţiilor date de funcţionarii cu funcţii publice de conducere cărora le
sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În
asemenea cazuri funcţionarul public are obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei
primite.
f) au îndatorirea să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii;
g) să păstreze confidenţialitate în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau
cunoştinţă în exercitarea funcţiei;
h) le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în
considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje;
i) să prezinte, în condiţiile legii, la numirea şi la eliberarea din funcţie, precum şi atunci când
apar modificări, declaraţia de avere şi declaraţia de interese:
j) să rezolve lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează;
k) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, fie
urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
1) funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o durată mai
mare de 1 lună dar nu mai mult de 1 an şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi
să se angajeze în scris că vor lucra 1-5 ani în cadrul instituţiei publice. În cazul nerespectării acestui
angajament, aceştia vor restitui drepturile salariale primite precum şi celelalte drepturi acordate pe
perioada cursurilor de specializare/perfecţionare, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea
termenului. Această prevedere nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine funcţia
publică din motive neimputabile acestuia sau în cazul transferului în interesul serviciului: rezultatele
obţinute la cursurile de perfecţionare de către funcţionarii publici vor fi avute în vedere la evaluarea
anuală a activităţii acestora.
m) funcţionarii publici au obligaţia respectării regimului juridic al conflictului de interese şi
al incompatibilităţilor.
Drepturile şi obligaţiile Personalului Contractual
Art. 25. Persoana angajată cu contract individual de muncă are următoarele drepturi:
a) să i se asigure un loc de muncă potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale, aspiraţiilor,
precum şi necesităţilor instituţiei;
b) să fie salarizat în raport cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii pe care o desfăşoară;
c) să i se asigure stabilitatea în muncă, contractul de muncă neputând să înceteze sau să fie
modificat decât în cazurile prevăzute de lege;
d) să fie promovat în grade/trepte de salarizare şi în funcţii superioare în raport cu pregătirea
profesională, rezultatele muncii, cu respectarea prevederilor legale;
e) să i se asigure repaus săptămânal şi concediu anual de odihnă, concedii medicale şi alte
concedii; în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi
îngrijirea copiilor, contractele de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa
angajatului în cauză;
f) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi de protecţie a muncii, de asistenţă
medicală, de indemnizaţii în caz de incapacitate temporară de muncă, de măsuri pentru prevenirea
îmbolnăvirilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile contractului individual de
muncă;
g) să beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau în caz de
invaliditate, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii;
h) să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament;
i) să participe la formare profesională.
Art.26. Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligaţii specifice:
a) să respecte şi să susţină interesele generale ale instituţiei, să nu denigreze conducerea
instituţiei sau pe ceilalţi angajaţi ai ei;
b) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate şi să-şi valorifice cunoştinţele
profesionale. iniţiativa şi spiritul creator şi de competenţă, conform cerinţelor postului pentru care este
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angajat şi salarizat;
c) să păstreze totală discreţie asupra lucrărilor executate, care au caracter de confidenţialitate,
faţă de persoane din afara instituţiei;
d) să nu practice activităţi care să dăuneze intereselor instituţiei;
e) să nu se solidarizeze cu angajații din compartimentul sau compartimentele primăriei care nu
respectă obligaţiile sau normele de conduită;
f) în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul angajat cu contract de muncă este
obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Obligaţii comune celor două categorii de personal
Art.27 (1) Ambelor categorii de personal le revin următoarele obligaţii comune:
a) să-şi însuşească prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Regulamentului
de Ordine Interioara, sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului;
b) să respecte programul de lucru şi să se prezinte la serviciu într-o ţinută decentă;
c) sa nu înregistreze absenţe nemotivate. Efectuarea unui număr de 3 absenţe nemotivate într-o
lună calendaristică atrage după sine sancţionarea disciplinară.
d) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea, respectiv aprobarea conducătorului direct;
e) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de muncă;
f) să semnaleze responsabilului de Resurse Umane orice modificare a datelor personale
(inclusiv cu caracter familial), intervenită ulterior angajării lui în instituţie;
g) să utilizeze cu grijă şi răspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport şi toate
celelalte mijloace materiale încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate şi să reducă
consumurile de materiale şi 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
compartimentului informatic ;
i) să utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul informatic
integrat al instituţiei;
j) să realizeze norma de muncă, atribuţiile şi lucrările încredinţate în termenul stabilit, la nivelul
calitativ cerut de actele normative şi de cerinţele specifice fiecărei lucrări;
k) să execute în caz de necesitate şi alte atribuţii (lucrări),prin dispoziţia şefului ierarhic sau după
caz a conducătorului unităţii şi cuprinderea acestora ca anexe la fişa de post.
1) să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajare sau în dulapuri încuiate,
după caz, mijloacele tehnice şi echipamentele primite în gestionare, conform reglementărilor în vigoare,
luându-se măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea securităţii patrimoniului instituţiei;
m) să depoziteze în dulapuri şi/sau fişete, la sfârşitul programului, documentele elaborate şi cele
utilizate. La terminarea programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica întreruperea energiei
electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea ferestrelor, încuierea uşilor şi depunerea
cheilor la locurile indicate;
n) să păstreze curăţenia la locul de muncă şi în toate spaţiile din instituţie;
o) să propună ierarhic, orice măsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună funcţionare a
compartimentului respectiv sau a instituţiei în ansamblu;
p) să se supună examenelor medicale, prevăzute de prezentul regulament sau de legislaţia în
vigoare;
q) în cazul unor situaţii de urgenţă, la cererea conducerii, să se prezinte în cel mai scurt timp la
serviciu;
r) să respecte normele de mediu, de sănătate şi securitate a muncii şi pază contra incendiilor;
s) să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, in termenele
prevăzute de lege.
(2) Sunt interzise relaţiile extraconjugale între salariaţii instituţiei.

CAPITOLUL 6
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERll
8

PRIMĂRIEI COMUNEI LĂCUSTENI
Drepturile conducerii Primăriei comunei Lăcusteni
Art.28. Conducerea instituţiei Primăria comunei Lăcusteni are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, şi Regulamentului intern.
Obligaţiile conducerii Primăriei comunei Lăcusteni
Art.29. Conducerea Primăriei are următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din raporturile de serviciu, din contractele
individuale de muncă, din normele legale;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţii le corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
e) să plătească toate contribuţiile aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
f) să dispună înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările
prevăzute de lege;
g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
h) să asigure mijloacele tehnice şi informaţionale necesare realizării obiectului de activitate şi să
le pună la dispoziţia angajaţilor, în scopul utilizării depline şi eficiente a timpului de lucru şi implicit în
scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
i) să asigure condiţiile de respectare a normelor tehnice de protecţie a muncii, a normelor
igienica-sanitare, de pază şi P.S.I, organizând instruirea personalului (pe cheltuiala instituţiei), potrivit
cu specificul locului de muncă;
j) să asigure condiţii pentru realizarea acţiunilor de pregătire profesională a angajaţilor şi să se
preocupe de realizarea tuturor programelor de formare şi perfecţionare.
k) să dispună şi să urmărească întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale pentru personalul contractual şi a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale pentru
funcţionarii publici;

CAPITOLUL 7
NORME DE CONDUITĂ MORALĂ ŞI PROFESIONALĂ
DISCIPLINA MUNCII
Art. 30. Pentru a asigura creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea
interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică
locală, salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, trebuie să respecte următoarele norme de conduită
morală şi profesională:
a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) să apere în mod loial prestigiul Primăriei comunei Lăcusteni, să se abţină de la orice act sau
fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;
c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Primăriei
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comunei Lăcusteni, cu politicile şi strategiile acesteia;
d) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate in curs de soluţionare în care
Primăria comunei Lăcusteni este parte;
e) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege;
f) să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire
este de natură sa atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori
ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;
g) să nu acorde asistentă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de
acţiuni juridice sau de alta natură împotriva Primăriei comunei Lăcusteni, dacă nu au atribuţii în acest
sens.
Art. 31. În relaţiile dintre salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, se vor respecta următoarele
reguli de comportament şi conduită :
a) Între colegi, trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că toţi
angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în
soluţionarea cu eficienţă a sarcinilor de serviciu.
b) Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie. dreptul la opinie, eventualele divergenţe,
nemulţumiri, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se
utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvare, manifestând atitudine conciliantă.
c) Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă
realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct şi netendenţios.
d) Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea profesională, pe
colegialitate, pe performanţă în practică;
e) Între colegi, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competiţional care
asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele
concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor. Comportamentul
trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe
evidenţierea defectelor celorlalţi.
f) În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate
prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile celorlalţi admiţând critica în mod constructiv şi
responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul
promovării reciproce a progresului profesional.
Art. 32. În relaţiile salariaţilor Primăriei comunei Lăcusteni, cu persoanele fizice sau juridice,
fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă,
corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
acestora prin expresii jignitoare, prin dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private sau prin formularea
unor sesizări sau plângeri calomnioase împotriva acestora.
Art. 33. (1) Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.
(2) În îndeplinirea sarcini lor de serviciu salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei
publice deţinute, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente
personale sau de popularitate, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita
generarea oricărui conflict datorat schimbului de păreri.
Art. 34. (1) Informarea în masă se asigură de către salariaţii din cadrul compartimentului de
specialitate.
(2) Salariaţii desemnaţi de către Primar să participe l a activităţi sau dezbateri publice sunt
obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.
Art. 35. Atunci când salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, reprezintă interesele instituţiei în
cadrul altor organizaţii naţionale sau internaţionale, instituţii de învăţământ sau cu prilejul unor
conferinţe, seminarii sau alte activităţi, aceştia au obligaţia să promoveze o imagine favorabilli
Primăriei comunei, să nu exprime opinii personale privind aspectele naţionale ori disputele
internaţionale şi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol, legilor şi obiceiurilor ţării
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gazdă.
Art. 36. În exercitarea funcţiilor deţinute, salariaţilor Primăriei comunei Lăcusteni, le este
interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 37. Atât în cadrul Primăriei cât şi în deplasările în interes de serviciu salariaţii au obligaţia
de a avea o conduită corespunzătoare şi o ţinută decentă.
Art. 38. În considerarea funcţiei pe care o deţin, salariaţii Primăriei au obligaţia de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi
destinate scopurilor electorale.
Art. 39. Salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri,
servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică şi care le pot influenţa
imparţialitatea în exercitarea funcţii lor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu
aceste funcţii.
Art. 40. (1) În procesul de luare a deciziilor salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, sunt obligaţi
să acţioneze conform prevederilor legale şi să-şi exercite puterea în mod fundamental şi imparţial.
(2). Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine.
(3) În activitatea de luare a decizil or, de consiliere, de elaborare a actelor oficiale, de evaluare
sau de participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de a folosi prerogativele
functiei pe care o deţin numai în scopurile prevăzute de lege.
Art. 41. În cazul în care salariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui
conflict de interese, aceştia îl vor anunţa imediat pe şeful ierarhic superior, acesta fiind obligat să ia
măsurile de rigoare.
Art. 42 Salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, au obligaţia să folosească timpul de lucru şi
bunurile instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin.
Art. 43. Salariaţii pot achiziţiona, concesiona sau închiria bunuri aflate în proprietatea publică
sau privată a statului sau a Primăriei, supuse vânzării, numai cu respectarea legii.

CAPITOLUL 8
SALARIZARE-PROMOVAREEVALUAREA PERFORMANŢELOR INDIVIDUALE PROFESIONALE
SECŢIUNEA 1
Salarizarea
Art. 44. Salarizarea personalului instituţiei se face în conformitate cu prevederile legii privind
salari zarea personalului plătit din fonduri publice. Sistemul de salarizare reglementează remunerarea
personalului în raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia,
importanţa socială a muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, rezultatele obţinute.
Art. 45. (1 ) Pentru munca prestată, angajaţii au dreptul la un salariu care cuprinde salariul de
bază, îndemnizaţiile, sporurile, potrivit legii unitare de sa larizare a personalului bugetar.
(2) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
(3) Fiecărei functii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare
tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcțiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în indemnizatia lunară/salariul de bază.
(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele
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procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor
de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a)gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariu lui de bază prevăzut în
anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7.5%. rezultând noul salariu de bază;
b)gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%. rezultând noul salariu de bază;
c)gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d)gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut
cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e)gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota
procentuală de 2.5%, rezultând noul salariu de bază.
(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care sau împlinit condiţii le de acordare.
(6) Salariul de bază se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La salariul de bază aprobat de
consiliul local pentru fiecare salariat vor fi adăugate sporul de vechime (gradaţia), celelalte sporuri cât
şi indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor art. 25, respectiv suma sporurilor, compensaţiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate
cumulat pe total buget să nu depăşească 30% din suma salariilor de bază
(7) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a
majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute.
(8) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua
în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
(9) Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea
coeficienţi lor din anexa nr. LX la Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
Art. 46. Personalul nou angajat şi aflat în perioada de probă/stagiu va fi salarizat corespunzător
legislaţiei în vigoare.
Art. 47. (1) Salariile se vor plăti înaintea oricăror obligaţii ale instituţiei.
(2) Plata salariilor se face o dată pe lună, la data stabilită de către legislaţia în vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Promovarea funcţionarilor publici
Art. 48. (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funeţii
publice superioare.
(2) Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui
deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către
autoritatea publică locală Lăcusteni, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca
urmare a promovării concursului sau examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat
în funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz. prin creşterea
gradului de complexitate a atribuţiilor.
Art. 49. (1) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de
institutie, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
Concursul de promovare în grad profesional sau într-o funcţie publică de conducere se
organizeaza cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 50. (1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de
execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o
clasă superioară celei în care sunt încadrati, dacă studiile absolvire sunt în specialitatea în care îşi
desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instilutia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile
pentru desf'aşurarea activităţii.
(2) Promovarea în condiţiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de funcţionarul
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public ca urmare a promovării examenului.
(3) Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic.
SECŢIUNEA a 3-a
Promovarea personalului contractual
Art. 51. (1) Personalul contractual poate promova în funcţii, grade sau trepte superioare de
salari zare prin concurs sa u examen în condițiile prevederilor din statute sau alte acte normative
specifice domeniului de acti vitate a probate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al
ordonatorului principal de credite, Primarul comunei Lăcusteni.
(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza
criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este
reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
(3) Promovarea în grade profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani în funcţie de
performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori
în ultimii 3 ani.
Evaluarea functionarilor publici
Art. 52. (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se
consemnează în raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea
respectivului functionar public şi se contrasemnează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice sau, după caz, de către persoana care coordonează activitatea evaluatorului în condiţiile
prezentei legi. În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul şi contrasemnatarul au obligaţia
asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesi onală privind obiectivitatea în
evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.
(2) Are calitatea de evaluator:
a)funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din subordine,
respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a
autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
b)persoana care ocupă funția de conducere imediat inferioară celei de conducător al autorităţii
sa u instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea ori în subordinea directă;
c)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în subordinea
directă, precum şi pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători ai autorităţilor ori
instituţiilor publice aflate în subordinea, 'in coordonarea sau sub autoritatea acesteia, precum şi pentru
adjuncţii acestora.
(3) Are calitatea de contrasemnatrar :
- funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potnvit structurii organizatorice a
autorităţii sau instituţiei publice pentru funcţionarii publici de execuţie pentru care calitatea de
evaluator aparţine funcţionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului.
(4) În situația în care potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu
există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar, raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Art. 53. (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru
care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei
evaluate, pentru toţi funcţionarii publici carea au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul
calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici se face pentru o altă perioadă în următoarele cazuri:
a) la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionari lor publici
în condiţiile legii , dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de
muncă al evaluatorului în condiţiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puţin 30 de zile
13

consecutive in cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt constatată prin
act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, ca litatea de evaluator revine persoanei care are
calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în
condiţiile legii, a raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu
aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desemnarea unui alt
contrasemnatar, atunci când este posibil potrivit structurii organizatorice;
c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public este promovat în clasă sau
în grad profesional.
(4) Evaluarea parţială se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii
situaţiilor prevăzute la alin. (3) şi va fi luată în considerare la evaluarea anuală, în condiţiile legii.
(5) Evaluarea parţială a funcţionarilor publici nu este necesară în situaţia în care raportul de
serviciu al funcţionarului public se modifică prin delegare, se suspendă în condiţiile legii sau, după
caz, încetează în condiţiile leii.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionari l or publici se poate realiza şi ulterior perioadei cuprinse între 1 şi 31
ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care raportul de serviciu al funcţionarului
public este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează
în termen de 5 zile lucrătoare de la reluarea activităţii.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei cuprinse între 1 şi 31
ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care raportul de serviciu ori, după caz,
raportul de muncă al evaluatorului este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest
caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu
aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (3) lit. b).
Art. 54. Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente: a) evaluarea gradului
şi modului de atingere a obiectivelor individuale; b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de
performanţă.
Art. 55. (1) Persoanele care au calitatea de evaluator au obligaţia de a stabili obiective
individuale pentru functionarii publici prin raportare la funția publică deţinută, gradul profesional al
acesteia, cunostintele teoretice şi practice şi abilităţile functionarului public.
(2) Performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt evaluate pe baza
criteriilor de performanţă stabilite în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care
funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea.
Art 56. (1) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică;
b) să fie cuantificabile- să aibă o formă concretă de realizare;
c) să tie prevăzute cu termene de realizare;
d) să fie realiste, să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu
resursele alocate;
e) să fie flexibil;
f) să poată ti revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile instituţiei.
Obiectivele sunt specifice activităţii compartimentului în care funcţionarul public îşi desfăşoară
activitatea :
-realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei;
-identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare la activităţile curente;
-cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii desfăşurate;
-inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşurate,
-respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor.
(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în
activitatea ori în structura organizatorică a instituţiei publice. Modificările se consemnează intr- un
document datat şi semnat de eva luator şi de funcţionarul public care unnează să fie evaluat.
Documentul se anexează la raportul de evaluare al functionarului public.
(3) Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de performanţă.
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Art. 57. (1) Criteriile de performanţă ale funcţionarilor publici sunt:
-capacitatea de implementare
-capacitatea de a rezolva eficient problemele;
-capacitatea de asumare a responsabilităţilor;
-capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
-capacitatea de analiză şi sinteză;
-creativitate şi spirit de iniţiativă;
-capacitatea de planificare şi de a actiona strategic;
-capacitatea de a lucra independent;
-capacitatea de a lucra în echipa;
-competenţă în gestionarea resurselor alocate.
(2) În funcţie de specificul activităţii instituţiei şi de activităţile efectiv desfăşurate de către
funcţionarul public, evaluatorul poate stabili şi alte criterii de performanţă. Criteriile de performanţă
astfel stabilite se aduc la cunostinta funcţionarului public evaluat la începutul perioadei evaluate,
sub sancţiunea neluării lor în seamă.
(3) Funcţionarii publici care exercită cu caracter temporar o funcţie publică de conducere vor
fi evaluaţi, pentru perioada exercitării temporare, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru
funcţia publică de conducere respectivă.
Art. 58. (1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face
parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a
obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă;
b) fiecare criteriu de perfonnanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii
criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.
(2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a
notelor acordate pentru indeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivel or individuale revizuite,
dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(3) Pentru a obţine nota acordată pentru indeplinirea criteriilor de performanţă se face media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
(4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru
obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) si (3).
(5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) l it. a) și b) este următoarea: nota 1 - nivel
minim și nota 5- nivel maxim.
Art. 59. Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, dupa cum urmează:
a) completarea raportu lui de evaluare de către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art. 60. În vederea completării raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale funcţionarilor publici, evaluatorul:
a) acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabileşte punctajul final şi calificativul
acordat;
b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective
întâmpinare de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
c) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
d) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
Art. 61. (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii
care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunostinţă funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în
raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public
evaluat.
(2) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferente de opinie
asupra consemnărilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de
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evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere
comun.
Art. 62. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 - 2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01- 3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51 - 4,50 - bine;
d) între 4,51 - 5,00 - foarte bine.
Art. 63. Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului, care semnează raportul aşa
cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligaţia de motivare şi de înştiinţare
a funcţionarului public evaluat. în acest caz, funcţionarul public evaluat semnează raportul de evaluare
modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observaţiilor sale, dacă este cazul. În
situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei, raportul de evaluare nu se
contrasemnează.
Art. 64. (l) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în
următoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi
soluţionate de comun acord.
(2) La finalizarea evaluării o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului
public evaluat.
Art. 65. (1) Funcţionarii publici nernultumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la
conducătorul instituţiei. Conducătorul instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de
evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat, evaluator şi contrasemnatar.
(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de
către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 10 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. Contestaţia se soluţionează pe
baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către functionarul public evaluat, de către
evaluator şi de către contresemnatar.
(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2) conducătorul autoritătii sau instituţiei
publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod
corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare
de la soluţionarea contestaţiei.
(4) La expirarea termenului de depunere a contestaţiei, în condiţiile în care funcţionarul public
nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), o copie a
raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii
privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică
funcţionarului public.
(5) Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit
alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Evaluarea personalui contractual
Art. 66. Evaluarea performanţelor profesionale individuale a salariaţilor contractuali se
realizează pentru:
a) exprimarea şi dimensionarea corectă a obiectivelor;
b) determinarea direcţiilor şi modalităţilor de perfecţionare profesională a salariaţilor şi de
creştere a performanţelor lor;
c) stabilirea abaterilor faţă de obiectivele adoptate şi efectuarea corecţiilor;
d) micşorarea riscurilor provocate de menţinerea sau promovarea unor persoane incompetente.
Art. 67. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărei
funcţii, în raport cu îndeplinirea atributiilor şi răspunderilor corespunzătoare postului ocupat de
angajat.
Art. 68. (1) Evaluarea personalului contractual are următoarele componente:
-evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
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-evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare.
(2) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
-să fie specifice activităţilor desfăşurate de salariat;
- să fie cuantificabile;
-să aiba o formă concretă de realizare;
- să fie prevăzute cu termene de realizare;
-să fie realiste
-să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate;
- să fie flexibile
-să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile instituţiei.
(3) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în
structura organizatorică. Obiectivele revizuite se vor menţiona In raportul de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale salariatului.
(4) Evaluator este conducătorul instituţiei publice pentru personalul contractual aflat în
subordinea directă.
(5)
Evaluatorul este persoana din cadrul instituţiei cu atribuţii de conducere a
compartimentului/serviciului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea angajatul evaluat, dupa caz,
care coordonează activitatea respectivului angajat.
(6) Contrasemnatar este conducătorul institutiei pentru personalul contractual evaluat de către
funcţionarii de conducere aflaţi în subordine directă.
(7) În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul instituţiei, fişa de evaluare nu se
contrasemnează.
Art. 69. Pentru fiecare dintre obiectivele stabilite evaluatorul va stabili şi indicatorii de
performanţă.
Art. 70. (1) Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de evaluare se face parcurgându-se
următoarele etape :
- fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a
obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă ;
- fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii
criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.
(2) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a
notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite,
dacă s-a impus revizui rea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(3) Pentru a obţine nota acordată îndeplinirii criteriilor de performanţă se face media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
(4) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru
obiectivele şi criteriile de performanţă.
Art.71. (1) Procedura eva luării finale se realizează în următoarele 3 etape:
-completarea raportului de evaluare de către evaluator;
- interviul;
- contrasemnarea raportului.
(2) Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
-între 1 ,00 - 2,00 - nesatisfăcător
- între 2,01 - 3,3,50 - satisfăcător
-între 3,5 1 - 4,50 - bine
-între 4,51 - 5,00 - foarte bine.
(3) Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aduce la cunoştinţa fiecărui
angajat.
(4) Salariaţii nemultumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul instituţiei.
(5) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către
salariatul evaluat a calificativului acordat şi se solutionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunerea contestaţiei de către conducătorului instituţiei pe baza fişei de
evaluare a referatelor întocmite de salariatul evaluat, de către evaluator şi de către contrasemnatar.
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(6) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile lucrătoare de la
soluţionarea contestaţiei.
(7) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL 9
ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE
Art. 72. Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii Primăriei comunei Lăcusteni, a îndatoririlor
corespunzatoare funcţiei pe care o detin, a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de
lege şi de prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi poate atrage răspunderea disciplinară
a acestora.
Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu serviciul şi care constă într-o acţiune sau în
acţiune săvârşită cu vinovatie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,
Regulamentul Intern, contractul individual de muncă sau contractul/acordul colectiv de muncă dacă
este incheiat, îndatoririle corespunzătoare funcţiei publice deţinute de către funcţionarii publici,
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 73. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijentă repetată în rezolvarea lucrarilor.
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetata programului de lucru, întârzierea de la program, părăsirea
locului de muncă fără aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activităţi în interes
personal;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter,
furnizarea de informaţii de orice natură persoanelor fizice sau juridice, altor instituţii sau autorităţi
ori mijloacelor de informare în masă, în absenţa sau cu depăşirea limitelor mandatului de reprezentare
sau atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau institutiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea atitudine necuviincioasă în timpul exercitarii atribuţiilor de serviciu fuţă de
personae din afara instiruţiei şi comportament indecent sau opulent, prezentarea la serviciu în stare de
ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi consumul de băuturi alcoolice în timpul
orelor de program, violenţa fizică şi de limbaj manifestată în relatiile cu ceilalţi angajaţi ai instituţiei
sau cu petenţii, încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi sau a altor persoane din afara
instituţiei, actele de discriminare şi cele de hărţuire sexuală, aşa cum sunt ele definite în actele
nonnative în vigoare, etc.
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atributiile de serviciu conform fişei postului, inclusiv refuzul salariatil
or de a se prezenta la examinările medicale periodice, insubordonarea;
j) încălcarea prevederil or legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese
şi interdictii stabilite prin lege;
k) stabilirea de către personalul de execuţie a unor relatii directe cu petenţii în vederea
soluționarii cererilor acestora;
l) fuptele de mai sus sunt enunțate cu titlul exemplificativ, săvîrşirea altor fupte purând fi
considerate ca fiind abateri disciplinare, funcţie de gravitatea acestora şi prejudiciul de imagine adus
instituţiei.
Art. 74. (1) Primarul, în calitate de conducător al aparatului de specialitate şi al serviciilor de
interes local dispune de prerogativă disiplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni
disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori se constată că aceştia au săvarşit o abatere disciplinară.
(2) Sanctiunile disciplinare pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetari disciplinare
prealabile (excepţie făcând mustrarea scrisă sau avertismentul scris), în caz contrar sancţiunea fiind
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atinsă de nulitate absolută.
Art. 75. (1). Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor funcţionarilor publici, în
cazul în care au săvârşit o abatere disciplinară sunt, cele prevăzute în OUG nr. 57, art.492, alin (3)
privind Codul Administrativ:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5- 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10- 15% pe o perioadă de până la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu
diminuarea corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcţia publică.
(2). Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor angajaţi cu contract individual de
muncă, în cazul în care au săvârşit o abatere disiplinară sunt, cele prevăzute de art 248 din Legea nr.
53/2003 actualizată Codul muncii :
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea sala riului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariu lui de bază pe o durată de 1 -3 luni cu 5- 10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă
de 1 – 3 luni cu 5- 10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt
regim sancţionator va fi aplicat acesta.
(4) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în tennen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor
disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
(5) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele:
a) cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare ;
b) împrej urările în care fapta a fost săvârşită:
c) gradul de vinovăţie al salariatului ;
d) consecintele abaterii disciplinare;
e) comportarea generală în timpul serviciului a salariatului ;
f) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta şi care nu au fost radiate.
Art. 76. (1) Sancţiunile disciplinare aplicate salariatilor care au calitatea de personal
contractual se radiază de drept în tennen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o
nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin
dispoziţie a angajatorului emisă în formă scrisă.
(2) Sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor care au calitatea de funcţionari publici se
radiază de drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) !it. a)
din OUG nr 57/2019:
b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiuni le disciplinare prevăzute la art.
492 alin. (3) lit. b)- e) din OUG nr 57/2019;
c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) din OUG nr
57/2019;
d) de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a anulat actul
administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public.
(3) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se constată prin act
administrativ al conducătorului autorităţii sau institutiei publice.

CAPITOLUL 10
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TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
SECTlUNEA 1
Durata timpului de muncă
Art. 77. (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru
îndeplinirea sarcinilor de muncă. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi şi de 40
ore/săptămână.
Art. 78. (1) Programul de lucru este:
a) Aparatul propriu al primăriei:
-de luni până vineri de la ora 8,00 la ora 16,00.
b) Biblioteca Publică Locală:
-de luni până vineri de la ora 8,00 la ora 16,00.
(2) În cazul în care se propune decalarea programului, conducerea Primăria comunei Lăcusteni,
poate aproba desfăşurarea programului de lucru sub un alt orar.
(3) In funcţie de necesităţile instituţiei se poate opta pentru o stabilire flexibilă a programului
de lucru, în condiţiile legii.
(4) Prevederile alineatului precedent se aplică acelor structuri din cadrul Primăriei comunei
Lăcusteni care au prevăzute atribuţii care presupun stabilirea unui program de lucru cu publicul.
Art. 79. (1) Toti angajaţii, au datoria să semneze zilnic condica de prezenţă, la venire şi la
plecare.
(2) Se completează lunar foile colective de prezenţă în care se înscriu timpul efectiv lucrat
(conform programului de lucru aprobat) şi/sau timpul nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de
odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, recuperări, delegaţii,
absente nemotivate etc.) de către fiecare salariat aflat in subordine.
Pontajul se transmite responsabilului Resurse Umane in ultima zi lucrătoare a lunii pentru care
se face plata sau cel tarziu in prima zi a lunii urmatoare.
Responsabilul Resurse Umane verifică corectitudinea înregistrărilor referitoare la concediile
de odihnă, fără plată, de studii, medicale, etc şi intocmeste statul de plată.
(3) Pentru angajaţii care sunt desemnaţi pe perioade determinate să realizeze activităţi în cadrul
unor alte colective de lucru evidenţierea prezentei se face în foaia de prezenţă întocmită de
coordonatorul colectivului.
(4) În timpul programului de lucru, angajaţii se vor afla la locul de muncă şi vor folosi integral
şi eficient timpul de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate:
Art. 80. Biletele de voie se înregistrază la responsabilul Resurse Umane pentru toţi salariaţii
care pleacă din instituţie în inters personal şi vor fi aprobate de către şeful ierarhic superior. Se va
specifica obligatoriu timpul cât salariatul este plecat, iar orele și minutele învoite vor fi recuperate sau
scăzute din concediu de odihnă, precizându-se obligatoriu data şi intervalul de timp în care se va
recupera.
Art. 81 Repausul săptămânal se realizează în zilele de sâmbătă şi duminică, corespunzător
reglementărilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 2 a
Munca suplimentară- reglementări comune
Art. 82. (1) Când necesităţile instituţiei o impun, angajaţii pot presta ore suplimentare peste
programul normal de lucru, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful
ierarhic şi aprobată de Primarul comunei Lăcusteni fără a depăşi 360 de ore anual.
(2) Pentru personalul contractual, orele su plimentare peste programul normal de lucru se vor
compensa cu timp liber corespunzător respectânduse prevederile din Codul Muncii.
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(3) Pentru funcţionarii publici orele suplimentare peste programul normal de lucru se vor
compensa cu timp liber corespunzător respectându-se normele legale.
Art. 83. Orele suplimentare nu pot depăşi 360 ore anual.
SECŢIUNEA a 3 a
Intrări /Ieşiri ale personalului
Art . 84. (1) Prezentarea la serviciu se evidenţiază de fiecare angajat în condica de prezenţă.
Art. 85. În cadrul primăriei comunei Lăcusteni, relaţia cu publicul se realizează prin
Compartimentul Achiziții și relații cu puiblicul, care are atribuţii în acest sens.
SECTIUNEA a 4 a
Concediul de odihnă anual plătit
Art. 86. (1) Programarea concediilor de odihnă pe ansamblul instituţiei se face anual (cu
o defalcare echilibrată pe luni ), conform prevederi lor legale în vigoare.
(2) Programarea concediilor de odihnă pentru angajaţi se aprobă de către primarul comunei
Lăcusteni, care poate aproba şi modificarea programării concediilor, la cererea angajaţilor.
Art. 87. Durata concedi ului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
a) până la 10 ani - 21 zi le lucrătoare de C.O.;
b) peste 10 ani - 25 zile lucrătoare C.O.
Art. 88. (1) Concediile de odihnă vor fi efectuate în totalitate în cadrul anului calendaristic.
Concediile de odihnă pot fi efectuate şi fragmentat, dacă interesele compartimentului sau instituţiei o
cer sau la solicitarea angajatu lui.
(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial,
concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în
cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
Art. 89. (1) Pe perioada concediului de odihnă angajaţii vor primi o indemnizaţie al cărei
cuantum se stabileşte conform prevederilor legale.
(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul
încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.
Art. 90. (l) Angajaţii pot fi rechemati din concediile de odihnă prin dispoziţia scrisă a
Primarului comunei Lăcusteni, numai pentru nevoi urgente de serviciu, pentru care este strict necesară
prezenţa a ngajatului la locul de muncă (cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor salariale). După
rechemare, conducerea instituţiei va proceda la reprogramarea zilelor de CO neefectuate, astfel încât
acestea să poată fi efectuate de angajaţii rechemaţi până la finele anului calendaristic.
(2) În cazul rechemării salariatului din concediul de odihnă, angajatorul are obligaţia de a
suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă,
precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

SECŢIUNEA a 5 a
Zilel e de sărbătoare
Art. 91. (l) Nu se va lucra în zilel e de sărbătoare nominalizate de acte normative în vigoare.
în situaţia în care este posibilă acordarea de zile libere între sărbători şi zilele de repaus săptămânal,
zilele de legătură se vor recupera în alte zile libere, de regulă înaintea zilei de sărbătoare.
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
• 1 şi 2 ianuarie;
• 24 ianuarie -Unirea Principatelor Române;
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• prima şi a doua zi de Paşti;
• 1 mai - Ziua Internaţională a Muncii;
• 1 iunie -Ziua Internaţională a Copilului
• prima şi a doua zi de Rusalii;
• 15 august -Adormirea Maicii Domnului;
• 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei;
• 1 decembrie -Ziua Națională a României :
• prima şi a doua zi de Crăciun;
• două zile pentru frecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
SECŢIUNEA a 6 a
Concedii speciale plătite
Art. 92. Angajaţii au dreptul. la un număr de zile plătite, pentru anumite evenimente
familiale, pentru care trebuie să prezinte justificările legale, nominalizate mai jos:
a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) nașterea sau casatoria unui copil - 3 zile;
c) decesul sotului/soției, unei rude de până la gradul II sau afin ai salariatului - 3 zile.
d) controlul medical anual al funcţionarului public - 1 zi.
Art. 93. Angajaţii pot beneficia de:
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; de acest concediu poate beneficia, opţional, oricare
dintre părinţi;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani , iar în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
SECŢIUNEA a 7 a
Concedii medicale sau de maternitate
Art. 94. În caz de boală sau accidente, angajatul trebuie să informeze conducerea şi
Serviciul Resurse Umane direct sau prin intermediul altei persoane, imediat sau în cel mult 48 ore şi
să prezinte, după caz, un certificat medical sau o adeverinţă care să justifice absenţele.
Neprezentarea certificatului atrage consecinţele absentării nemotivate.
Art. 95. (1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, care se compune dintr-un
concediu prenatal de 63 zile şi un concediu postnatal de 63 zi le, care se compensează între ele. Pentru
protecţi a sănătăţii lor şi a copilului lor salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de
concediu postnatal.
(2) Bărbaţii au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la cerere, în
primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.
(3) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un
concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile
lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.
(4) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile de mai sus se acordă numai o
singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.
Art. 96. Femeile au dreptul la un concediu de risc maternal ce se poate acorda în întregime sau
fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zi le, de către medicul de familie sau de medicul
specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte
concedii prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Art. 97. În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini
durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o
pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul
de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte
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drepturi de asigurări sociale.
SECŢIUNEA a 8 a
Concedii de studii, concedii fără plată
Art. 98. Angajaţii primăriei comunei Lăcusteni, au dreptul la concedii fără plată, în conditiile legii.

CAPITOLUL 11
FORMAREA PROFESIONALĂ
SECŢIUNEA 1
Reglementări comune
Art. 99 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la formarea
profesională.
(2) Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de
formare profesională din țară sau din străinătate;
b) formare individualizată;
c) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
SECŢIUNEA a 2a
Formarea profesională a funcţionarilor publici
Art. 100. (1) Funcţionarii publici au dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea
profesională.
(2) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională,
beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:
a) organizate la iniţiativa sau în interesul autorităţii sau instituţiei publice;
b) urmate la iniţiativa funcționarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice;
c) organizate de Institutul Naţional de Administraţie, de Centrele regionale de formare continuă
pentru administrația publică locală sau de alte instituţii specializate din ţară sau din străinătate.
Art. l01. În cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională se organizează în altă
localitate, functionarii publici beneficiază de drepturile de delegare în condiţiile legii.
Art. l02. (1). Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfecţionare pe o
durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de 1 an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale,
sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în instituţie.
(2) Durata efectivă a perioadei pe care este valabil angajamentul se stabileşte de conducerea
instituţiei.
(3) În cazul nerespectării angajamentului/actului adiţional salariaţii sunt obligaţi să restituie
instituţiei drepturile sal ariale primite pe perioada cursurilor de perfecţionare, proporţional cu perioada
rămasă până la împlinirea termenului, precum şi celelalte drepturi pe această perioadă, cu excepţia
cazului în care salariaţii nu mai deţin funcţia respectivă din motive neimputabile acestora.
SECŢIUNEA a 3 a
Formarea profesională a personalului contractual
Art. 103. Pentru personalul contractual, în cazul în care participarea la cursurile de formare
profesională este iniţiată de Primăria comunei Lăcusteni, toate cheltuielile ocazionate de această
participare sunt suportate de către acesta. Dacă participarea la cursurile de formare profesională
presupun scoaterea integrală din activitate, contractul individual de muncă al salariatului respectiv se
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suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de instituţie, prevăzută în contractul individual
de muncă şi care este egală cu salariul de bază, indemnizaţia de conducere şi spor vechime,
corespunzător perioadei.
Art.104 (1). Concediile fara plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea
salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul le urmează din iniţiativa sa.
Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul reprezentanţilor salariaţilor şi
numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.
(2) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată
angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere
a stagiului de fonnare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea institutiei de
formare profesională.
(3) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat
în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ
sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul instituţiilor de învăţământ
superior, cu respectarea condiţiilor stabilite mai sus.

CAPITOLUL 12
RĂSPUNDEREA PATRlMONIALĂ, CONTRAVENŢIONALĂ, CIVILĂ ŞI
PENALĂ A SALARIAŢILOR PRIMĂRIEI COMUNEI LĂCUSTENI
Art 105. (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi
care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubcle care se încadrează în riscul normal al serviciului.
(3) În situaţia în care angajatorul constată că salariarul a provocat o pagubă din vina şi în
legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei,
recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părtilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de
30 de zile de la data comunicării.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor, nu poate fi mai mare decât
echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.
Art. 106. (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o
restituie.
(2) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură
sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea
lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data
plăţii.
(3) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale
care se cuvin persoanei în cauză. potrivit legii.
(4) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi
împreună cu celelalte reţineri, jumătate din salariul persoanei în cauză.
Art. 107. (1) In cazul în care salruiatului în regim contractual îi încetează contractul individual
de muncă înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt
angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua
instituţie 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 individual de muncă ori ca funcționar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea
bunurilor sale, în condii le Codului de procedură civilă.
Art. 108. În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate
face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul
se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
Art. 109. (l) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au
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săvârşit o faptă contravenonală în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2). Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
salariatul se poate adresa cu plângere la instanța competentă în speţă judecătoria Bălcești.
Art. 110. Răspunderea civilă a salariatului se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului comunei Lăcusteni;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor cei s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Art.111. (1) În cazul funcţionarilor publici, repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei
publice in situaţiile prevăzute la art. 110 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către Primar a unei
dispoziţii de imputare, în tennen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea
unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii
judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(2) Împotriva dispozitiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanrei
competente, în speţă Tribunalul Vâlcea, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.
(3) Dreptul Primarului de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la
data producerii pagubei.
Art. 112. (1) Răspunderea salariatului pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în
legătură cu atribuţiile funcției publice pe care o ocupă se angajează potrivit legislației.
(2) De la momentul începerii urmăririi penale, salariatului în regim contractual i se poate
suspenda contractul individual de munca din initiativa angajatorului, iar în situaţia funcţionarilor
publici, dacă aceştia pot influenţa cercetarea, Primarul are obligaţia să dispună mutarea temporară
în cadrul altui compartiment, birou ori serviciu.
(3) În cazul în care un salariat functionar public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei
infracţiuni, Primarul va dispune suspendarea funcţionarului public din funcția publică pe care o deţine.
(4.) Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea
din funcţie încetează, iar salariatul îşi va relua activitatea în functia deţinută anterior şi îi vor fi achitate
drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

CAPITOLUL 13
PROTECŢIA, IGIENA, SĂNĂTATEA ŞI SECURlTATEA
ÎN MUNCĂ A SALARIAŢILOR
Art. 113. (1) Primarul comunei Lăcusteni şi şefii serviciilor publice de interes local se obligă să
ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătătii salariaților în toate aspectele legate de muncă,
inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire precum şi
pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii şi a mijloacelor necesare acesteia.
(2) Angajatorul va asigura conditiile necesare pentru ca sarcinile de muncă şi activităţile
corespunzătoare să fie organizate astfel încât exigenţele protcsionale să corespundă capacităţii fizice,
fiziologice şi psihologice ale salariaţilor, iar solicitarea profesională să fie în limitele normale.
(3) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea
salariaților.
(4) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al calității materialelor, utilajelor şi
substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătătii şi securităţii salariaților.
(5) Angajatorul răspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor în caz de
accidente de muncă pentru crearea condiţiilor de preântâmpinare a incendiilor, precum şi pentru
evacuarea salariaţilor în situatii speciale şi în caz de pericol iminent.
Art. 114. (1) Măsuri necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv
pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de infonnare şi pregătire, precum şi pentru
punerea în aplicare a organizării protectiei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia se iau pe baza
normelor şi nonnativelor de protectie a muncii, de către angajator.
(2) Angajatorul trebuie să asigure conditii pentru ca fiecare lucrător să beneficieze de instruire
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suficientă şi adecvată în domeniul securitătii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informații
şi instrucţiuni proprii, specifice locului de muncă şi postului său. în condiţiile legislaţiei spcifice.
Art. 115. Instruirea salariaţilor în domeniul securitătii şi sănătății in muncă se face la angajare,
periodic şi la schimbarea locului de muncă.
Art. 116. Conducerea Primăriei comunei Lăcusteni, va asigura accesul liber al salariaţilor la
serviciul medical şi de medicină a muncii şi va crea toate condiţiile în acest sens.
Art. 117. (l) O persoană poate fi angajată în muncă numai pe baza unui certificat care constată
faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

CAPITOLUL 14
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A
ÎNLĂTURĂRU ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art. 118. Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi
îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii
pe ca re urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un
anumit loc. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii şi angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii
de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie,
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă
sau activitate sindicală este interzisă.
Art. 119. (1) Este interzisă orice discriminarc Intre salariaţi pe criterii politice, de apanenență
sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau
de orice altă asemenea natură.
Art. 120. Nu sum considerate discriminări :
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru proteția maternitătii, naşterii şi alăptării:
b) acțiunile potrivite în condiţiile legii, pentru protectia anumitor categorii de persoane
Art. 121. Primăria comunei Lăcusteni asigură egalitatea de şanse și de tratament între femei şi
bărbaţi în relaţiile de muncă prin accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități:
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală:
d) informare şi consiliere profesională, programe de inițiere, perfecționare, specializare;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional, potrit legii.
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor
legislației în vigoare;
Art. 122. (1) Angajatorul este obligata să informeze permanent salruiații, inclusiv prin afişare în
locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în cea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse
şi de tratament în relariile de muncă.
(2) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către conducerea instituției a unor practici care
dezavantajează salariații referitoare la:
a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecția candidaților pentru ocuparea
posturilor vacante din sectorul public;
b) încheierea, suspendarea, modificarea și sau încetarea raportului juridic de muncă sau seviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natura salarială. precum şi la securitate socială;
f) informare şi consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare
şi recalificare profesională;
g) evaluarea performanțelor profesionale individuale:
h) promovarea profesională:
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i) aplicarea măsurilor disciplinare:
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 15
DlSPOZITll FINALE
Art.123. (1 ) Prevederile prezentului Regulament de ordine interioară, vor fi modificate ori de
câte ori necesităţile legale de organizare şi de disciplină o cer.
(2) Regulamentul de ordine interioară se completează cu reglementările legale prevăzute în
legislaţia muncii şi alte acte normative incidente în materie.
Art.124. Toţi angajaţii din Primăria comunei Lăcusteni, sunt obligaţi să cunoască şi să respecte
prevederile prezentului Regulament de ordine interioară.
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