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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art.1. Prezentul regulament intern stabileşte dispozitii referitoare la 
urmatoarele: 
  a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul institutiei; 
  b)reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei 
forme de incalcare a demnitatii; 
  c) drepturile si obligatiile angajatorului si al salariaţilor; 
  d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariaţilor; 
  e) reguli concrete privind disciplina muncii in institutie; 
  f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 
  g) reguli referitoare la procedura disciplinara;  
  h)  reguli referitoare la organizarea timpului de lucru 
  i) reguli referitoare la protecţia personalului din autoritatile publice, institutiile  
publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii: 
   j) reguli referitoare la declaraţiile de avere şi de interese. 
 Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul Legii nr. 53/2003 privind Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, ale  Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
actualizată, Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 
instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, ale Legii nr. 
477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice şi ale Legii 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor 
publici, Legii nr.176/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. 



 Art.2. Regulamentul Intern se aplica tuturor salariaţilor, funcţionari publici, sau 
cu contract individual de muncă, indiferent de durata contractului de muncă, precum 
şi salariaţilor delegaţi sau detaşaţi de la alte institutii. 
 

 
CAPITOLUL II 

 REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI 
AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 

  
           Art.3. Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu 
poate fi ingradit. 
           Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei 
sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze. 
           Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit 
loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea. 
           Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor de mai sus este 
nul de drept. 
           Art. 4. Munca fortata este interzisa. 
           Termenul munca fortata desemneaza orice munca sau serviciu impus unei 
persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in 
mod liber. 
           Nu constituie munca fortata munca sau activitatea impusa de autoritatile 
publice: 
    a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu; 
    b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege; 
    c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in 
conditiile legii; 
    d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de 
catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, 
invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele care pun in pericol 
viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a 
acesteia. 
           Art.5. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de 
tratament fata de toti salariatii si angajatorii. 
            Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de 
sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, 
culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau 
responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa. 
           Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, 
restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la 



alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea 
recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. 
           Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe 
alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari 
directe. 
    Art. 6. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca 
adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, 
precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare. 
           Tuturor salariaţilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata 
egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu 
caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale. 
           Art. 7. Salariatii si angajatorii se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si 
promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale. 
           Art. 8. Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-
credinte. 
           Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de 
munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor 
colective de munca. 
           Art. 9. Cetatenii romani sunt liberi sa se incadreze in munca in statele membre 
ale Uniunii Europene, precum si in oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului 
international al muncii si a tratatelor bilaterale la care Romania este parte. 
   Art..10. Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o 
persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub 
autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii 
denumite salariu. 
            Art..11.  Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi 
contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte 
colective de munca. 
           Art. 12  Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. 
           Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata 
determinata, in conditiile expres prevazute de lege. 
           Art. 13 Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 
16 ani. 
           Art. 14 Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului 
partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului 
individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. 
           In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma 
scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe o durata nedeterminata, iar partile pot face 
dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de 
proba. 
           Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera 
salariatului vechime in munca. 



 
CAPITOLUL III    

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN 
CADRUL INSTITUTIEI 

 
           Art.15. O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat 
medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. 
           Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de 
munca. 
           In situatia in care salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul 
incheierii contractului individual de munca, iar din cuprinsul certificatului rezulta ca 
cel in cauza este apt de munca, contractul astfel incheiat ramane valabil. 
           Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si 
sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului 
muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. 
           Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa. 
           Art.16. Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea 
vietii si sanatatii salariaţilor. 
           Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariaţilor in toate 
aspectele legate de munca. 
            Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il 
exonereaza de raspundere in acest domeniu. 
           Obligatiile salariaţilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot 
aduce atingere responsabilitatii angajatorului. 
           Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici 
un caz, obligatii financiare pentru salariati. 
           Art. 17. Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile legii 
speciale, ale contractelor colective de munca aplicabile, precum si cu normele si 
normativele de protectie a muncii. 
           Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca 
scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea 
vietii, integritatii corporale si sanatatii salariaţilor si a altor persoane participante la 
procesul de munca. 
            Activitatea de protectie a muncii asigura aplicarea criteriilor ergonomice 
pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic, precum 
si masuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor. 
   

CAPITOLUL IV  
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI SI AL 

SALARIAŢILOR 
  
 Art.18. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: 



    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; 
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 
    c) dreptul la concediu de odihna anual; 
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 
    e) dreptul la demnitate in munca; 
    f) dreptul la securitate si sanatate in munca; 
    g) dreptul la acces la formarea profesionala; 
    h) dreptul la informare si consultare; 
    i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a 
mediului de munca; 
    j) dreptul la protectie in caz de concediere; 
    k) dreptul la negociere colectiva si individuala; 
    l) dreptul de a participa la actiuni colective; 
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.         

Art.19.  Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 
• obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii 

revin conform fisei postului; 
• obligatia de a respecta disciplina muncii; 
• obligatia de a respecta prevederile cuprinse in contractul individual de munca; 
• obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 
• obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 
• obligatia de a respecta secretul de serviciu. 
• aduc la cunostinta sefului ierarhic superior existenta neregulilor, greutatilor sau 

lipsurilor de la locurile de munca, propunind masuri pentru inlaturarea cauzelor care 
le genereaza; 

• sunt obligate sa cunoasca si sa indeplineasca intocmai sarcinile ce le revin din 
hotararile consiliului local, din dispozitiile primarului, din legile si celelalte acte 
normative care reglementeaza domeniul in care isi desfasoara activitatea; 

• sa manifeste solicitudine, rabdare si preocupare pentru rezolvarea cu promptitudine 
a problemelor ridicate de cetatenii orasului, de alte persoane care li se adreseaza cu 
probleme personale sau care tin de buna administrare si gospodarire a orasului; 

• sa intretina si sa mentina in stare de functionalitate instalatiile, aparatura si 
mobilierul din dotarea autoritatii; 

• sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice in timpul 
programului, sa nu fumeze in institutie; 

• sa se abtina de la acte si gesturi de natura sa jigneasca, sa desconsidere sau sa 
excluda colaborarea pe orizontala cu toate celelalte compartimente ale autoritatii; 

• salariaţilor le este interzis sa scoata din incinta autoritatii acte, documente, obiecte 
sau alte bunuri materiale fara aprobarea primarului.         

•  Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in 
beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea 



lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor 
publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.  

•  In exercitarea functiei personalul contractual are obligatia de a avea un 
comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta 
administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, 
impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.   

•  Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind 
restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.   

•  Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau 
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la 
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 
acesteia.  

 Angajatilor contractuali le este interzis:  
•  sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea 

autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si 
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

•  sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care 
autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de 
parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;  

•  sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele 
prevazute de lege;  

•  sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta 
dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze 
imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati 
contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;  

•  sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea 
promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii 
ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  

•  Prevederile primelor patru puncte se aplica si dupa incetarea raportului de munca, 
pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte 
termene.  

Libertatea opiniilor  
• In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a 

respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea 
intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  

• In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor 
si de a nu se lasa influentati de considerente personale.  

• In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine 
concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.  

Activitatea publica  



• Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele 
desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in 
conditiile legii.  

• Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in 
calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat 
de conducatorul autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea 
sau mandatul dat de demnitarul in cabinetul caruia sunt incadrati.  

• In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa 
la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca 
opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei 
publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea.  

Activitatea politica  
• In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:  
 a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;  
 b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;  
 c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu 
persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;  
 d) sa afiseze in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insemne ori obiecte 
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.  
Folosirea imaginii proprii  
• In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a 

nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru 
promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.  

Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei  
• In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice 
sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe 
respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.  

• Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si 
demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi 
desfasoara activitatea, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in 
exercitarea functiei, prin:  

 a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;  
 b) dezvaluirea aspectelor vietii private;  
 c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.  
• Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru 

rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are 
obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii 
publice, prin:  

 a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului 
nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;  



 b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind 
nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, 
sexul sau alte aspecte. 
Conduita in cadrul relatiilor internationale  
• Personalul contractual care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul 

unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte 
activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila 
tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.  

• In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu 
exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.  

• In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita 
corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.  

 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor  
• Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, 

favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, 
parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura 
politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice 
detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.  

 Participarea la procesul de luare a deciziilor  
• In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze 

conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod 
fundamentat si impartial.  

• Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre 
autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si 
indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.  

 Obiectivitate in evaluare  
• In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali 

au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea 
carierei pentru personalul contractual din subordine.  

•  Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu 
obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din 
subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri 
sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 
excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.  

• Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza 
accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de 
rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3 din 
Legea nr.477/2004. 

 Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute  
• Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in 

alte scopuri decat cele prevazute de lege.  



• Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la 
anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de 
foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau 
morale altor persoane.  

• Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de 
orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe 
care o detin.  

• Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau 
functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura 
acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje 
materiale sau profesionale.  

 Utilizarea resurselor publice  
• Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si 

private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea 
oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.  

• Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si 
bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea 
activitatilor aferente functiei detinute.  

• Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii 
revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile 
legale.  

• Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal 
sau activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica 
autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.  

 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri  
• Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a 

statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, 
cu exceptia urmatoarelor cazuri:  
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de 

serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;  
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii 

bunului respectiv;  
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la 

care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.  
• Dispozitiile literelor a)-c) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii 

sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a 
unitatilor administrativ-teritoriale.  

• Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la 
bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-
teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte 
conditii decat cele prevazute de lege.  



• Exceptiile prezentate mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii 
tranzactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese. 

    Indatoririle functionarilor publici: 
• au obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin sa se abtina de la exprimarea 

sau manifestarea convingerilor lor politice; 
• sunt obligati sa se conformeze dispozitiilor date de functionarii cu functii publice 

de conducere carora le sunt subordonati direct, cu exceptia cazurilor in care 
aprecieaza ca aceste dispozitii sunt ilegale. In asemenea cazuri functionarul 
public are obligatia sa motiveze in scris refuzul indeplinirii dispozitiilor primite. 
Daca functionarul public care a dat dispozitia staruie in executarea acestuia, va 
trebui sa o formuleze in scris. In aceasta situatie dispozitia va fi executata de cel 
care a primit-o. 

• raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica 
pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate. 

• Au indatorirea sa pastreze secretul de stat si secretul de serviciu, in conditiile 
legii. 

• Trebuie sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau 
documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei. 

• La numirea, precum si la eliberarea din functie sunt obligati sa prezinte, in 
conditiile legii, conducatorului autoritatii, declaratia de avere. 

• Au indatorirea de a rezolva in termenul prevazut de lege lucrarile repartizate de 
conducatorul unitatii sau compartimentului in care functioneaza. 

• Functionarilor publici de executie le este interzis sa primeasca direct cereri a 
caror rezolvare intra in competenta lor ori sa intervina pentru solutionarea acestor 
cereri. 

• Au indatorirea sa-si perfectioneze pregatirea profesionala fie in cadrul autoritatii 
sau institutiei publice in care functioneaza, fie urmind cursuri de perfectionare in 
acest scop.   

 Asigurarea unui serviciu public de calitate  
• Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in 

beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la 
transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale 
institutiilor publice.  

• In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un 
comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, 
transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in 
integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.  

 Loialitatea fata de Constitutie si lege  
• Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte 

Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor 



legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii 
profesionale.  

• Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind 
restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice 
detinute.  

 Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice  
•  Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la 
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale 
acesteia.  

• Functionarilor publici le este interzis:  
 a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu 
activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu 
politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau 
individual;  
 b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de 
solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea 
are calitatea de parte;  
 c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele 
prevazute de lege;  
 d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca 
aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze 
imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum si ale 
persoanelor fizice sau juridice;  
 e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea 
promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori 
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  
• Prevederile lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o 

perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.  
• Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor 

care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati 
ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii sau 
institutiei publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea.  

•  Prevederile mai sus mentionate  nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia 
legala a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor 
interesati, in conditiile legii.  

 Libertatea opiniilor   
•  In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a 

respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu 
promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara 
activitatea.  



• In activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor 
si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. in 
exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si 
sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.  

 Activitatea publica  
• Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici 

desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in 
conditiile legii.  

• Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in 
calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat 
de conducatorul autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  

• In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la 
activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia 
exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei 
publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea.  

 Activitatea politica  
 In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:  
 a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;  
 b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;  
 c) sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care 
fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;  
 d) sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte 
inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.  
 Folosirea imaginii proprii  
 In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis 
sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru 
promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.  
 Cadrul relatiilor in exercitarea functiei publice 
• In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi 

desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii 
publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, 
corectitudine si amabilitate.  

• Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si 
demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi 
desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea 
functiei publice, prin:  

 a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;  
 b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;  
 c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.  
•  Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru 

rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au 



obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor 
publice, prin:  

 a) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie 
de situatii de fapt;  
 b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind 
nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, 
sexul sau alte aspecte.  
 Conduita in cadrul relatiilor internationale  
• Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor 

organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte 
activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila 
tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.  

• In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa 
exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.  

• In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita 
corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si 
obiceiurilor tarii gazda.  

 Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor  
 Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, 
favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, 
parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura 
politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute 
ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.  
 Participarea la procesul de luare a deciziilor  
• In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze 

conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod 
fundamentat si impartial.  

• Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre 
autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si 
indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.  

 Obiectivitate in evaluare  
• In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii 

publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la 
dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.  

• Functionarii publici de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu 
obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din 
subordine, atunci cand propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri 
sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 
excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.  

• Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze 
accesul ori promovarea in functia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, 



afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3 din Legea 
nr.188/1999, republicată.  

 Folosirea prerogativelor de putere publica 
• Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele 

prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.  
• Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de 

acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, 
functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in 
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.  

• Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin 
sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta 
anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.  

• Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se 
inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze 
acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.  

 Utilizarea resurselor publice  
• Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private 

a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui 
prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.  

• Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile 
apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor 
aferente functiei publice detinute.  

• Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le 
revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile 
legale.  

• Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau 
activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica 
autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.  

 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri  
• Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a 
statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu 
exceptia urmatoarelor cazuri:  
 a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de 
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;  
 b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea 
vanzarii bunului respectiv;  
 c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la 
care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.  
• Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii 
sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a 
unitatilor administrativ-teritoriale.  



• Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la 
bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-
teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte 
conditii decat cele prevazute de lege.  
 Art. 20. Functionarii publici si ceilalti angajati din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sunt obligati sa se prezinte la serviciu in tinuta decenta, sa 
nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice in timpul programului, sa 
nu fumeze in institutie si sa nu paraseasca locul de munca in interesul rezolvarii 
sarcinilor de serviciu sau pentru rezolvarea unor probleme personale decit cu 
aprobarea primarului sau viceprimarului, iar in lipsa acestora, a secretarului. 
  Art. 21. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 
    a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; 
    b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile 
legii; 
    c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; 
    d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 
    e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile 
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si 
regulamentului intern. 
           Art. 22. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii: 
    a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care 
privesc desfasurarea relatiilor de munca; 
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la 
elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 
    c) sa acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv 
de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; 
    d) sa comunice periodic salariaţilor situatia economica si financiara a unitatii; 
    e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariaţilor in privinta 
deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 
    f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa 
retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 
    g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariaţilor si sa opereze inregistrarile 
prevazute de lege; 
    h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a 
solicitantului; 
    i) sa amenajeze locuri speciale pentru salariatii care fumeaza. 
    j) sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 

CAPITOLUL V 
CONFLICTE DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATI 

 



 Art.23. (1) Funcţionarul public este in conflict de interese daca se afla in una 
dintre urmatoarele situatii: 
  a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu 
privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial; 
  b) participa in cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari 
publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I; 
  c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta 
deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice. 
  (2) In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se 
abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si 
sa-l informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este 
obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei 
publice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta. 
  (3) In cazurile prevazute la alin. (1), conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la 
propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct functionarul public in 
cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire si nivel de 
experienta. 
  (4) Incalcarea dispozitiilor alin. (2) poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, 
administrativa, civila ori penala, potrivit legii. 
 Art.24. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie 
publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica. 
  (2) Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, 
remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza: 
  a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice; 
  b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public 
este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale; 
  c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop 
lucrativ din sectorul public;. 
  d) in calitate de membru al unui grup de interes economic. 
  (3) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) si 
c), functionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis in 
conditiile legii, sa reprezinte sau sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii 
ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere 
constituite in temeiul actelor normative in vigoare. 
  (4) Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati 
de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop 
lucrativ de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfasoare activitatea 
si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa 
iesirea din corpul functionarilor publici. 
  (5) Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste 
efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita. 
  (6) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, 



functionarul public este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie 
similara. 
   Art. 25.  (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care 
functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I. 
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care seful ierarhic direct are calitatea 
de demnitar. 
  (3) Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) vor 
opta, in termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau 
renuntarea la calitatea de demnitar. 
  (4) Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (1) sau (2). 
  (5) Situatiile prevazute la alin. (1) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se 
constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care 
dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude 
de gradul I. 
  (6) Situatiile prevazute la alin. (2) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se 
constata, dupa caz, de catre primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune 
incetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar si functionarul public sot sau 
ruda de gradul I. 
 Art.26.  - (1) Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul 
didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de 
activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu 
atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului. 
  (2) In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1), 
documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea 
sau institutia publica la care acestia sunt numiti. 
 
 

 
CAPITOLUL VI 

 ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU 
 
           Art.27. Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru 
indeplinirea sarcinilor de munca. 
           Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de 
munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana., activitatea desfasurindu-se 
dupa urmatorul program: 
      a)Aparatul de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 

- luni – vineri  – intre orele 7,45 – 15,45 
       b)Serviciul public de paza 

      - luni – vineri intre orele 22.00 – 06.000; 
       c)Biblioteca comunala ; 

      - luni – vineri intre orele 7,45 – 15,45; 



      Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe 
saptamana, inclusiv orele suplimentare. 
       Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la 
cunostinta salariaţilor si sunt afisate la sediul angajatorului. 
      Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare 
salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori 
este solicitat. 
 Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul 
incadrat in functii de executie sau de conducere se compenseaza cu timp liber 
corespunzator.  
    In cazul in care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a 
putut fi compensata cu timp liber corespunzator, aceasta se plateste in luna urmatoare, 
cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza.  
         Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporul prevazute mai 
sus se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful 
ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste 
un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, 
dupa caz, al reprezentantilor salariaţilor, potrivit legii.  
       Prevederile de mai sus nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau 
prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata.  
       Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte 
zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul 
schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al 
functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber 
corespunzator.  
 In anul 2010, prevederile referitoare la acordarea sporului  pentru ore 
suplimentare nu se aplica. 
      In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere 
platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. 
      Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite 
prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin prezentul regulament 
astfel: 
• pentru decesul unei rude pina la gradul IV inclusiv - 3 zile lucratoare; 
• pentru nasterea unui copil al sotiei salariatului - 3 zile lucratoare; 
• pentru casatoria salariatului - 5 zile lucratoare.     

      Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. 
      Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca 
aplicabil sau prin prezentul regulament ce nu poate depasi 3 luni de zile in decursul 
unui an. 
      Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:  
    - 1 si 2 ianuarie;  



    - prima si a doua zi de Pasti;  
    - 1 mai;  
    - prima si a doua zi de Rusalii;  
    - Adormirea Maicii Domnului 15 august;  
    - 1 decembrie;  
    - prima si a doua zi de Craciun;  
    - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de 
cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand 
acestora. 
 

CAPITOLUL VII 
 PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR 

INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 
 

      Art.28. Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt 
de competenta instantelor de contencios administrativ, cu exceptia situatiilor pentru 
care este stabilita expres prin lege competenta altor instante. 
 Solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective 
de munca prevazute de prezentul regulament si codul muncii, precum si a cererilor 
privind raporturile juridice dintre partenerii sociali se va face pe cale amiabila, iar in 
caz contrar de catre completele specializate ale instantelor judecatoresti. 
    Pot fi parti in conflictele de munca: 
    a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in 
temeiul codului muncii al altor legi sau al contractelor colective de munca; 
    b) angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice -, agentii de munca 
temporara, utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca 
desfasurata in conditiile codului muncii; 
    c) sindicatele si patronatele; 
    d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor 
speciale sau al Codului de procedura civila. 
       Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate: 
    a) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia 
unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea sau incetarea contractului individual de munca; 
    b) in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de 
sanctionare disciplinara; 
    c) in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care 
obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale 
neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii 
patrimoniale a salariaţilor fata de angajator; 



    d) pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea 
nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia; 
    e) in termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune, in cazul neexecutarii 
contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. 
      In toate situatiile, altele decat cele prevazute mai sus, termenul este de 3 ani de la 
data nasterii dreptului. 
      Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform 
Codului de procedura civila. 
      Cererile referitoare la cauzele prevazute mai sus se adreseaza instantei competente 
in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, 
sediul. 
      Procedura de citare a partilor se considera legal indeplinita daca se realizeaza cu 
cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata. 
      Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa 
depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. 
      Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenta, instanta fiind 
in drept sa decada din beneficiul probei admise partea care intarzie in mod nejustificat 
administrarea acesteia. 
      Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept. 
       Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Codului de 
procedura civila.  
    

 
CAPITOLUL  VIII  

ABATERILE DISCIPLINARE, SANCTIUNILE APLICABILE SI REGULI 
REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA IN CAZUL 

ANGAJATILOR CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA 
 
    Art.29. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, 
potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariaţilor sai ori de cate ori constata ca acestia au 
savarsit o abatere disciplinara. 
      Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o 
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul 
colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 
       Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care 
salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: 
    a) avertismentul scris; 
    b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate 
depasi 10 zile lucratoare; 
    c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-
a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 



    d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
    e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe 
o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
    f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 
      In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste 
un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. 
      Amenzile disciplinare sunt interzise. 
      Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 
      Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: 
    a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; 
    b) gradul de vinovatie a salariatului; 
    c) consecintele abaterii disciplinare; 
    d) comportarea generala in serviciu a salariatului; 
    e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. 
      Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei a 
avertismentului scris nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari 
disciplinare prealabile. 
     Cercetarea prealabila se efectueaza de catre persoana desemnata de conducatorul 
autoritatii publice. 
      In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat 
in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, 
precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. 
      Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alineatul 
de  mai sus fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, 
fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. 
      In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa 
sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze 
cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul 
sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru 
este. 
      Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in 
forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta 
despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii 
faptei. 
      Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: 
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; 
    b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau 
contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat; 
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul 
cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la 
art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; 



    d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; 
    e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; 
    f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. 
      Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de 
la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. 
      Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de 
refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata 
de acesta. 
      Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti 
competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. 
     Raspunderea patrimoniala 
    Art. 30.  Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii 
civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un 
prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de 
serviciu sau in legatura cu serviciul. 
      In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate 
adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente. 
      Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la 
salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 270 si urmatoarele din 
Codul muncii. 
      Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii 
civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in 
legatura cu munca lor. 
      Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze 
neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in 
riscul normal al serviciului. 
      Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia 
se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. 
      Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, 
raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data 
constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de 
la ultimul sau inventar. 
      Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o 
restituie. 
      Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite 
in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat 
sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se 
stabileste potrivit valorii acestora de la data platii. 
      Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile 
salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este 
incadrata in munca. 



      Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi 
impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul 
respectiv. 
      In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il 
fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine 
functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua 
institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest 
scop de catre angajatorul pagubit. 
      Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul 
unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va 
face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila. 
      In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate 
face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de 
retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de 
procedura civila. 

CAPITOLUL  IX 
SANCTIUNILE DISCIPLINARE SI RASPUNDEREA FUNCTIONARILOR 

PUBLICI 
 
 Art.31. Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de 
serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.  
 Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un 
interes legitim se poate adresa instantei judecatoresti, in conditiile legii, impotriva 
autoritatii sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea 
referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.  
 In cazul in care actiunea se admite si se constata vinovatia functionarului 
public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau 
institutia publica.  
 Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja daca acesta a 
respectat prevederile legale si procedurile administrative aplicabile autoritatii sau 
institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  
 Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor 
corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita 
profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage 
raspunderea disciplinara a acestora.  
 Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:  
   a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;  
   b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;  
   c) absente nemotivate de la serviciu;  
   d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;  
   e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;  



   f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest 
caracter;  
   g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care 
isi desfasoara activitatea;  
   h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;  
   i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;  
   j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte 
de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;  
   k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul 
functiei publice si functionarilor publici.  
   (3) Sanctiunile disciplinare sunt:  
   a) mustrare scrisa;  
   b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;  
   c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de 
promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;  
   d) retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o 
perioada de pana la un an;  
   e) destituirea din functia publica.  
 La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si 
gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de 
vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a 
functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor 
sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.  
 Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii 
comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu 
de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.  
 In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere 
disciplinara si ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda 
pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori 
incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune 
achitarea sau incetarea procesului penal.  
 Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care 
a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, 
conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul 
acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune 
mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei 
structuri a autoritatii ori institutiei publice.  
 Sanctiunea disciplinara mustrarii scrise se poate aplica direct de catre persoana 
care are competenta legala de numire in functia publica.  
 Sanctiunile disciplinare prevazute la lit. b)-e) se aplica de persoana care are 
competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina.  



 Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a 
faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public 
trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de 
a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare 
care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.  
 Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea 
sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile 
publice se constituie comisii de disciplina.  
 Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale 
reprezentative sau, dupa caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritatii 
functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina, in cazul in 
care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in 
sindicat.  
 Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si, dupa caz, 
poate solicita compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor 
publice sa cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare.  
 Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, 
precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale 
acestora se stabilesc prin HG nr.1344/2007. 
 Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei 
de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului 
sau dispozitiei de sanctionare.  
 Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:  
   a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara a mustrarii scrise;  
   b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, 
sanctiunile disciplinare privind diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o 
perioada de pana la 3 luni; suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare 
sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani; 
retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o 
perioada de pana la un an;  
   c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea privind destituirea din functia 
publica. 
 Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la lit. a) si b) se constata prin act 
administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.  
 Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in 
care acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.  
 Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a 
sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei 
circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit 
functionarul public sanctionat.  
 Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:  



   a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei 
publice in care functioneaza;  
   b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;  
   c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, 
unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.  
 Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile 
prevazute la lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de 
zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, 
iar in situatia prevazuta la lit. c), pe baza hotararii judecatoresti definitive si 
irevocabile.  
    Impotriva dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa 
instantei de contencios administrativ.  
 Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite dispozitia de 
imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.  
 Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul 
serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza 
potrivit legii penale.  
 In cazul in care functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea 
unei infractiuni de natura celor care il fac incompatibil cu exercitatea unei functii 
publice, persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune 
suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.  
 Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, 
suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua 
activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale 
aferente perioadei de suspendare.  
  In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii 
penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi 
sesizata comisia de disciplina competenta.  
  De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul 
public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia 
publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul 
altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori 
institutiei publice. 
 

CAPITOLUL X 
DISPOZIŢII PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI DIN AUTORITATILE 

PUBLICE, INSTITUTIILE PUBLICE SI DIN ALTE UNITATI CARE 
SEMNALEAZA INCALCARI ALE LEGII 

 
 Art. 32.  Funcţionarii publici  şi personalul contractual  au obligatia  de a face 
avertizări în interes public, în  conformitate cu art.  5 din Legea nr. 571/2004 privind 



protecţia personalului  din autorităţile publice, instituţiile publice  şi din alte  unităţi  
care semnalează  încălcări  ale legii.  
 Art. 33.  Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele  
menţionate la art. 32, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau 
infracţiuni, constituie  avertizare în interes public  şi priveşte : 
a) infractiuni de corupţie, infracţiuni asimilate  infracţiunilor de corupţie, infractiuni  

în legatură directă  cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals  şi infracţiunile 
de serviciu sau în legatură cu serviciul;  

b) infracţiuni  impotriva intereselor  financiare ale Comunităţilor Europene;  
c) practici  sau tratamente preferenţiale  ori discriminatorii  in exercitarea  atribuţiilor  

unităţilor prevazute la art. 2 din lege;  
d) încălcarea prevederilor  privind incompatibilităţile  şi conflictele de interese;  
e) folosirea abuzivă  a resurselor materiale  sau umane;  
f) partizanatul politic  în exercitarea  prerogativelor  postului, cu exceptia  

persoanelor  alese  sau numite politic;  
g) Încalcări ale legii  în privinţa accesului  la informaţii  şi a transparenţei  

decizionale;  
h) Încalcarea  prevederilor legale  privind achiziţiile publice  şi finanţările  

nerambursabile;  
i) Incompetenţa  sau neglijenţa în serviciu;  
j) Evaluări  neobiective ale  personalului  în procesul de recrutare, selectare, 

promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;  
k) Încalcări  ale procedurilor administrative  sau stabilirea  unor proceduri interne  cu 

nerespectarea legii;  
l) Emiterea  de acte  administrative  sau de altă   natura  care servesc  interese de 

grup  sau clientelare;  
m) Administrarea  defectuoasă  sau frauduloasă  a patrimoniului  public şi privat  al 

autorităţilor publice, instituţiilor publice  şi al celorlalte  unităţi prevazute la art. 2;  
n) Încalcarea  altor dispoziţii legale  care impun  respectarea  principiului  bunei  

administrări  şi cel al ocrotirii  interesului public  
    Art.34 Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi 
profesionale, pe baza bunei-credinţe a  avertizorului, poate fi făcută, alternativ sau 
cumulativ: 
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 32; 
b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din 
care face parte persoana  care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 32, sau în care 
se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; 
c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice 
sau instituţiei publice din care face parte persoana care a încălcat legea, conform art. 
32; 
d) organelor judiciare; 



e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a 
incompatibilităţilor; 
f) comisiilor parlamentare; 
g) mass-media; 
h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; 
i) organizaţiilor neguvernamentale.  
      Art. 35.  (1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii 
beneficiază de protecţie după cum urmează: 
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă, în condiţiile 
art. 4 lit. h) din lege, până la proba contrară; 
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, 
comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, 
instituţiilor publice au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau 
al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a 
autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii 
disciplinare aplicate. 
      (2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef 
ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a 
avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia 
avertizorului, ascunzându – I identitatea. 
     Art. 36. - In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 33 lit. a) si b), se 
vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind 
protectia martorilor. 
 

CAPITOLUL  XI  
DISPOZIŢII PRIVIND DECLARAŢIILE DE AVERE ŞI DE INTERESE 

 
 Art.37. (1) In cadrul entitatilor unde persoanele care, in conformitate cu 
prevederile legale, au obligatia de a depune declaratii de avere si de interese se 
desemneaza persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind 
declaratiile de avere si de interese.  
   (2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun dupa cum urmeaza:  
   a) consilierii locali, precum si primarii si viceprimarii - la persoana desemnata de 
secretarul unitatii administrativ-teritoriale respective;  
   h) funcţionarii publici - la persoana desemnata de seful compartimentului de resurse 
umane sau, dupa caz, de seful secretariatului din cadrul autoritatilor publice, 
institutiilor publice sau unitatilor din care fac parte.  
   (3) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, persoanele desemnate 
potrivit alin. (2) sunt subordonate direct conducatorului institutiei respective, care 
raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora.  
 Art. 38. - Atributiile persoanelor desemnate potrivit art. 37  sunt urmatoarele:  



  a) primesc, inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese si libereaza la 
depunere o dovada de primire; 
  b) la cerere, pun la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si ale 
declaratiilor de interese; 
  c) ofera consultanta pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si pentru 
depunerea in termen a acestora; 
  d) evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale cu 
caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de 
interese, ale caror modele se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea 
Agentiei; 
  e) asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, 
pe pagina de internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in 
termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor 
declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care 
administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. 
Declaratiile de avere si declaratiile de interese se pastreaza pe pagina de internet a 
institutiei si a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa 
incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii; 
   f) trimit Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate ale 
declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese depuse si cate o copie certificata a 
registrelor speciale prevazute la lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la primirea 
acestora; 
   g) intocmesc, dupa expirarea termenului de depunere, o lista cu persoanele care nu 
au depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen si informeaza 
de indata aceste persoane, solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile 
lucratoare; 
   h) acorda consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind 
declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor si 
intocmesc note de opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia 
depunerii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese. 
       Art. 39 - (1) Daca, in termen de 10 zile de la primirea declaratiei de avere si a 
declaratiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art.37  sesizeaza 
deficiente in completarea acestora, vor recomanda, in scris, pe baza de semnatura sau 
scrisoare recomandata, persoanei in cauza rectificarea declaratiei de avere si/sau a 
declaratiei de interese, in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea 
recomandarii. Rectificarea declaratiei poate fi initiata si de catre persoanele care au 
obligatia depunerii declaratie de avere si de interese, in termen de 40 de zile de la 
depunerea initiala. Declaratia de avere si/sau declaratia de interese rectificata 
pot/poate fi insotite/insotita de documente justificative. 
   (2) Declaratia de avere si/sau declaratia de interese depuse/depusa, impreuna cu 
documentele justificative, se trimit/se trimite de indata Agentiei, in copie certificata. 
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