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REGULAMENT INTERN - RI
Direcţia de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui are statut de serviciu public deconcentrat, cu
personalitate juridicǎ, subordonatǎ Ministerului Sǎnǎtǎţii, reprezentând autoritatea de
sǎnǎtate publicǎ la nivel local care pune în aplicare politica şi programele naţionale de
sănătate publică, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi
implementează acţiuni locale de sănătate publică.
Prezentul regulament se completeazǎ cu prevederile Ordinului nr. 1078 din 27 iulie
2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii
organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.
Baza legislativǎ a Regulamentului Intern:
- Constitutia Romaniei, republicata si actualizata in 2007;
- Legea nr.53/2003 - Codul Muncii,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare
si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica
judetene si a municipiului Bucuresti;
- Legea nr.188/1999 - republicata, privind Statul functionarului public, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.1344/2007 privind normele de organizare a comisiilor de disciplina pentru
functionarii publici cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca;
- H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006;
- H.G. nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila – Republicare;
- Legea nr.307/2006 privind apararea împotriva incendiilor si a Normei Generale din
28 februarie 2007 de aparare împotriva incendiilor;
- Ordonanta nr.137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare – republicare;
- Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între
femei si barbati – republicare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduitǎ a personalului contractual din
autoritǎţile şi instituţiile publice;
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- H.G.nr. 250/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile
bugetare, republicatǎ;
- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici;
- Ordinul MS
nr. 1229 / 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a
performanţelor profesionale individuale;
- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului
produselor din tutun cu modificarile si completarile ulterioare;
- CONTRACT MUNCĂ Nr. 455/01 din 19 iulie 2011 Contractul colectiv de
muncă la nivel de Grup de Unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din
subordine pe anul 2011.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 – (1)Prevederile prezentului regulament se aplică întregului personal din
cadrul instituţiei, indiferent de durata raporturilor de muncă ori de serviciu sau de locul
în care este prestatǎ munca, având caracter obligatoriu.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică şi persoanelor care lucrează în
cadrul instituţiei ca detaşaţi, colaboratori sau studenţi (care fac practică în instituţie),
aceştia fiind obligaţi să respecte regulile de disciplină specifice locurilor de muncă în care
îşi desfăşoară activitatea.
Art. 2 - Dispoziţiile Regulamentul intern - RI produc efecte pentru toţi angajaţii din
instituţie de la data comunicǎrii, iar noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul RI
anterior primirii dispoziţiei de numire / semnării contractului individual de muncă.
Art.3 – Regulamentul intern va fi adus la cunoştinţa salariaţilor, astfel:
- prin intermediul şefilor de compartimente, pentru personalul existent;
- prin intermediul compartimentului Resurse Umane, pentru personalul nou angajat;
- prin afişare la sediul instiţiei, pentru alte persoane interesate.
CAPITOLUL II
PROTECTIA, IGIENA ŞI SECURITATEA
ÎN MUNCĂ A SALARIAŢILOR
Art. 4 – (1) Angajatorul se obligă prin măsurile pe care le dispune să asigure
sănătatea şi securitatea angajaţilor în toate aspectele legate de muncă, pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, pentru respectarea normelor de
tehnica securităţii şi igienă a muncii, la locurile de muncă.
(2) Obligaţiile angajatorului sunt:
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a) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea
stabilirii măsurilor de prevenire; să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă; ca urmare a acestei evaluări,
măsurile adoptate de angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului de protecţie a
angajaţilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii respective, la toate nivelurile
ierarhice;
b) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care alăptează la
riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea; salariatele menţionate să nu fie constrânse
să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nounăscut, după caz;
c) să asigure, dacă este cazul, auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu
ajutorul instituţiilor abilitate;
d) să solicite autorizarea funcţionării unităţii din punctul de vedere al protecţiei muncii, să
menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să ceară revizuirea
acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale pentru care a fost emisă;
e) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător
condiţiilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de muncă, pentru asigurarea
securităţii şi sănătăţii angajaţilor;
f) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi
participanţi la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor
exercitate;
g) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să
particularizeze normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de securitate a
muncii, în raport cu activitatea care se desfăşoară;
h) să asigure, pentru angajaţii având o relaţie de muncă cu durată determinată sau cu
caracter interimar, acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază ceilalţi angajaţi ai
unităţii;
i) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaţilor:
afişe, filme, cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice de
securitate, etc.;
j) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care
aceasta va fi expusă la locul de muncă, asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de
prevenire necesare în muncă, precum şi cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi evacuarea personalului in caz de pericol iminent;
k) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu
atribuţii în domeniul protecţiei muncii;
l) să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical şi a verificării
aptitudinilor psiho-profesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le
execute;
m) să ia măsurile necesare informării persoanei/structurii responsabile cu protecţia
muncii despre angajaţii care au relaţii de muncă cu durată determinată sau cu caracter
interimar, pentru ca aceştia să fie incluşi în programul de activitate care are ca scop
asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate in muncă
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Art. 5 – (1) Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de
muncă) de securitate şi de igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea
desfăşurată, să folosească şi să întreţină în bune condiţii mijloacele de protecţie
individuală ce le-au fost încredinţate.
(2) Obligaţiile angajaţilor sunt:
a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora ;
b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace
de producţie ;
c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive ;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau
altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;
f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă ;
g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la
procesul de producţie;
h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;
i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă
riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă;
j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei
sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi
bolilor profesionale;
k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare
în domeniul protecţiei muncii;
Art. 6 – (1) Este interzis angajaţilor să fumeze în spaţiile publice închise.
(2) Fumatul este permis în spaţiile special amenajate pentru fumat şi inscripţionate ca
atare, stabilite prin dispoziţia conducătorului instituţiei.
Art.7 - Instituţia se preocupă permanent şi sistematic de asigurarea condiţiilor
normale de lucru, luând măsurile necesare, în scopul eliminării/diminuării accidentelor de
muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi respectiv protejării mediului înconjurător.
Art.8 - (1)Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se
completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum si
cu normele şi normativele de protecţie a muncii.
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(2) Măsuri necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru
activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de informare şi pregătire, precum şi
pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii se iau pe baza normelor şi
normativelor de protecţie a muncii, de către Compartimentul Protecţia Muncii si
Compartimentul pentru Situaţii de Urgenţă, în domeniul PSI, în colaborare cu şefii
compartimentelor de muncă.
Art. 9 - Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la
angajare (instructajul general), periodic şi la schimbarea locului de muncă, de cǎtre
persoana desemnatǎ cu atribuţii în acest sens.
Art. 10 – (1) La nivelul instituţiei funcţionează un comitet de securitate şi sănătate
în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea
deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
(2) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate
în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
Art. 11 – (1) Pentru funcţionarii publici, la nivelul instituţiei funcţionează comisia
paritară.
(2) Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii
instituţiei, urmăreşte permanent realizarea acordurilor dintre reprezentanţii funcţionarilor
publici şi conducerea instituţiei, întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea
prevederilor acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii
instituţiei.
CAPITOLUL III
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI
AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii În
conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2002 de egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi angajaţii Direcţiei de Sǎnǎtate
Publicǎ Vaslui, funcţionari publici, personal contractual, colaboratori.
Art. 12 (1) Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile
de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
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 iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private
de securitate socială;
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h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile
acordate de acestea;
i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 13. Obligaţiile Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui:
(1) Să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul
relaţiilor de serviciu şi de muncă .
(2) Să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra
drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.
(3) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de serviciu sau de
muncă, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;
f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesională;
g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art.14 - (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de
concediul de maternitate constituie discriminare.
(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de
graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va
naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.
(4) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care:
a) femeia salariată este gravidă sau se află în concediu de maternitate;
b) angajatul se află în concediu de creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la 2
ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(5) La încetarea concediului de maternitate sau a concediului de creştere şi îngrijire a
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap,
salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă sau la un loc de
muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente şi, de asemenea, de a beneficia de
orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.
Art.15 - Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament
nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:
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a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
Art. 16 - Constituie abateri disciplinare faptele care încalcă demnitatea personală a
angajaţilor, prin crearea de medii de intimidare, ostilitate, umilire sau ofensatoare, prin
acţiuni de discriminare, aşa cum sunt definite la art.4 din Legea nr.202/2002 privind
egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
Art. 17- (1) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de
către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei
angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o
plângere la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prevederilor prezentei
legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive
întemeiate şi fără legătură cu cauza.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi membrilor organizaţiei
sindicale sau reprezentanţilor salariaţilor care au competenţa să acorde sprijin în
rezolvarea situaţiei la locul de muncă.
CAPITOLUL IV
RAPORTURI DE MUNCĂ SAU DE SERVICIU
Secţiunea 1
NUMIREA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ
Art. 18 – (1) În cadrul Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui raporturile de muncă
dintre angajator şi angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu
respectarea prerogativelor conferite de legislaţia specicǎ, a prevederilor din Fişa postului
şi a demnităţii fiecărui angajat;
(2) Discriminările faţă de un angajat sau candidat la ocuparea unui post vacant, pe criterii
de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, opinie politică, origine socială, handicap, situaţie materială, apartenenţă
sau activitate sindicală, sunt interzise.
Art. 19 – Ocuparea unei funcţii publice vacante se face prin promovare, transfer,
redistribuire, recrutare şi alte modalitǎţi prevǎzute expres de lege. Procedura de selectare
prin concurs se face fără discriminări pe criterii politice, sex, confesionale şi stare
materială.
Art. 20 –(1) Numirea funcţionarilor publici se realizează în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 188 / 1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale H.G. nr. 611 / 2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
9

Art.21 - (1)Numirea în funcţiile publice pentru care se organizează concurs, se face
prin dispoziţia directorului executiv, are formă scrisă şi va conţine temeiul legal al
numirii numele funcţionarului public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează
să exercite funcţia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a
activităţii. Fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de
numire, iar o copie se înmânează funcţionarului public. La intrarea în corpul
funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de 3
zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă.
(2) Jurământul are următoarea formulă: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să
îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit
,să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică .
Aşa să-mi ajute Dumnezeu“ Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea
convingerilor religioase. Depunerea jurǎmântului se consemnează în scris.
(3) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alineatul (1) se consemnează în scris şi
atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică.
(4) Obligaţia de organizare a depunerii jurǎmântului aparţine persoanei care are compenţa
legalǎ de numire.
Art. 22- Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale
funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 2 a
ANGAJAREA CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art.23 - Încadrarea personalului contractual se face prin concurs sau examen
organizat în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcţii.
Art. 24 - Condiţiile de desfăşurare, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării
concursului se afişează la sediul Directiei de Sanatate Publica Vaslui, şi dupǎ caz, pe
pagina de internet a instituţiei, cu cel puţin 30 zile lucrǎtoare înainte de data desfăşurării
concursului. Organizarea si desfasurarea concursului /examenului pentru ocuparea
posturilor vacante si temporar vacante se va face cu respectarea Regulamentului prevazut
in H.G. nr. 286/2011.
Art. 25 - La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
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e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Art. 26 – (1) Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea
unui contract individual de muncă, redactat în 2 exemplare, din care unul va fi inmânat
noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adiţional ori de cîte
ori intervin schimbări în clauzele acestuia.
(2)Contractul individual de muncă va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să
muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor
acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă
temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi
periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale
salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(3) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract într-un
termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care
o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
(4) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare
dintre părţi poate fi asistată de terţi conform propriei opţiuni cu respectarea prevederilor
aliniatului (5).
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(5) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului
individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.
Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională;
b) clauza de neconcurenţă;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidenţialitate.
Art. 27 - (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile
calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru
funcţiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se
realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile
calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncă poate
înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz la iniţiativa oricăreia dintre părţi
fără a fi necesară motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate
obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contract colectiv de muncă aplicabil, în
regulamentul intern precum şi în contractul individual de muncă.
(5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în
profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este
reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează
obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de Inspectoratul teritorial de muncă în a cărui
rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la aliniatul (5) se reglementează prin
lege specială.
Art. 28 - (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi
stabilită decât o singură perioadă de probă.
(2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care
acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să
presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.
(3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.
(4) Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane
pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.
Art. 29 - Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul
părţilor. Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă
este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 .
Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele
elemente:
a) durata contractului ;
b) locul muncii ;
c) felul muncii ;
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d) condiţiile de muncă ;
e) salariul ;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
(3) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau
detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decît cel prevăzut în
contractul de muncă.
Secţiunea a 3 a
DISPOZITII COMUNE CELOR DOUA CATEGORII
DE RAPORTURI JURIDICE
Art.30 - La începerea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de
muncă, fiecare persoană primeşte legitimaţie de serviciu/ecuson, cu indicarea locului de
muncă.
Art.31 - Redistribuirea într-un nou loc de muncă poate fi efectuată în funcţie de
necesităţile instituţiei şi în conformitate cu pregătirea salariatului şi cu legislaţia în
vigoare. Refuzul fără motivare temeinică de a da curs dispoziţiei de mutare temporară,
delegare sau detaşare atrage sancţiuni disciplinare, conform legii.
Art. 32 –(1)Suspendarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de
muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia
dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile precizate de Legea nr. 188/1999, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare, Codul Muncii şi contractul colectiv de muncǎ
aplicabil.
(2)In situaţia reorganizǎrii/restructurǎrii instituţiei, salariaţii care au suspendate
raporturile de serviciu sau muncǎ, în condiţiile art. 95, alin(2 ) din Legea nr. 188/1999
republicatǎ, respectiv art. 52, alin (1), lit.d şi 54 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, se
vor prezenta la sediul instituţiei în termen de maximum 5 zile lucrǎtoare de la data
îndeplinirii procedurii de comunicare. Comunicarea se face în scris şi se transmite prin
poştǎ cu confirmare de primire, la ultima adresǎ de domiciliu declaratǎ a salariatului. Se
considerǎ îndeplinitǎ procedura de comunicare şi în situaţia în care aceasta se înmâneazǎ
sub semnǎturǎ, membrilor familiei/persoanelor împuternicite. Neprezentarea angajatului
în cauzǎ în acest termen, atrage încetarea raporturilor de serviciu/muncǎ, în condiţiile
legii.
(3) Personalului care la data intrǎrii în vigoare a prezentului regulament are suspendat
raportul de serviciu sau de muncǎ, i se vor comunica de cǎtre Biroul RUNOS dispoziţiile
alin.(2), în una din modalitǎţile prevǎzute în acelaşi aliniat.
CAPITOLUL V
ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ ORI DE SERVICIU
Sectiunea 1
ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE FUNCŢONARILOR
PUBLICI
Art. 33 - Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin
Dispoziţia directorului executiv şi are loc în următoarele condiţii:
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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. 54
lit. a), d) şi f) din Legea nr. 188/1999, republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare
pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială ori
invaliditate a funcţionarului public, potrivit legii;
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 şi irevocabilă;
f) când funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă
pentru o faptă prevăzută la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999, republicată, sau prin
care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive
şi irevocabile a hotărârii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca
pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin
care s-a dispus interdicţia;
h) la data expirării termenului în care a fost ocupată pe perioadă determinată funcţia
publică.
(2) Constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de
5 zile lucrătoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are
competenţa legală de numire în funcţia publică. Actul administrativ prin care s-a
constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea lui.
Art. 34 -( 1) Directorul executiv al Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui va dispune
eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului
public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă
localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;
b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării
activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către
funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru
motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti
prin care s-a dispus reintegrarea;
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d) pentru incompetenţă profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la
evaluarea performanţelor profesionale individuale;
e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţiile specifice de ocupare a funcţiei
publice ;
f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a
organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi
îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;
(2) În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să
acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(3) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia
publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic,
fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul
autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta
are obligaţia de a le pune la dispoziţie funcţionarilor publici.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante
corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia
publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada
de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică
vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi
transferat în interesul serviciului sau la cerere.
(6) Funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice
vacante de nivel inferior.
Secţiunea a 2-a
ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCA
ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 35– Încetarea contractului individual de muncă se poate face, în cazurile şi în
condiţiile precizate de Codul Muncii:
a – de drept,
b – ca urmare a convenţiei 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.
Contractul individual de muncă încetează de drept:
a) la data decesului salariatului;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a
punerii sub interdicţie a salariatului;
c) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare
anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului,
potrivit legii;
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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;
f) 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 atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de
siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată
determinată;
j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.
Secţiunea a 3-a
DISPOZITII COMUNE CELOR DOUA RAPORTURI JURIDICE
Art. 36 – (1) La încetarea raporturilor de serviciu/contractului de muncă, instituţia
va elibera angajatului, prin Serviciul Resurse Umane, dosarul profesional şi motivul
încetării raporturilor de serviciu/contractului de muncă, nota de lichidare cu precizarea
drepturilor de concediu de odihnă şi a debitelor (dacă este cazul), precum şi recomandare
(calificativ), dacă se solicită.
(2) Operarea în Registrul de evidenţă a salariaţilor a încetării activităţii se va face în
ultima zi a activităţii, respectiv a preavizului (declanşat de salariat sau de conducerea
instituţiei). 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. 37 - La încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă,
funcţionarului public respectiv salariatului îi revin următoarele obligaţii:
a) să predea lucrările finalizate şi în curs de realizare, unui înlocuitor desemnat (sau
şefului său direct) ;
b) să lichideze toate datoriile, de orice natură, faţă 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.
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CAPITOLUL VI
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI ANGAJAT
Secţiunea 1
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Art. 38 - 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) să i se garanteze dreptul la asociere sindicală în condiţiile legii; cei interesaţi pot, în
mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în
cadrul acestora ;
c) să se asocieze în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop
reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea
statutului lor ;
d) să îşi exercite dreptul la grevă în condiţiile legii ;
e) pentru activitatea depusă, funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune
din salariul de bază, sporuri şi indemnizaţii;
f) funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligaţi să poarte uniforma în timpul
serviciului, o primesc gratuit;
g) să beneficieze, în condiţiile legii, de concediu de odihnă, concedii medicale şi alte
concedii.
În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile
legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
1) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare;
2) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
3) decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al IIIlea a funcţionarului public ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
4) controlul medical anual - o zi lucrătoare.
h) să beneficieze de indemnizaţie de concediu;
i) 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 sau cu acordul funcţionarului public în cauză;
j) să beneficieze de condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească
sănătatea şi integritatea fizică;
k) pentru motive de sănătate funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional,
schimbarea compartimentului sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu
păstrarea gradului şi clasei avute. Schimbarea se poate face numai dacă funcţionarul
public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuţii ce îi revin ;
l) să beneficieze de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat,
potrivit legii ;
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m) în caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii,
dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de trei luni echivalentul salariului de
bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat; în cazul în care decizia
de pensie de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei publice în termen de trei luni de la
data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile salariale ce se cuveneau
funcţionarului public decedat până la emiterea deciziei de pensie de urmaş;
n) 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;
o) să primească despăgubiri de la instituţie în situaţia în care acesta a suferit, din culpa
instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ;
p) drepturile de delegare, potrivit legii;
r) dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională;
s) Funcţionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în
aplicarea prezentului statut şi care îl vizează în mod direct.
Art. 39 - Obligaţiile Funcţionarilor Publici
Funcţionarul public are următoarele obligaţii specifice :
a) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru
compartimentul din care face parte, ale Regulamentului Intern, Codului de conduită a
funcţionarilor publici (Legea nr.7/2004);
b) să îndeplineascǎ sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului;
c) să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios
îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii
autorităţii sau instituţiei publice;
d) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea
atribuţiilor ce le revin;
e) să îndeplinească atribuţiile ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi
atribuţiile ce le sunt delegate ;
f) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor
primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia
o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în
care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţă
superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii;
g) au îndatorirea să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii ;
h) să păstreze confidenţialitate în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de
care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei ;
i) 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;
j) să prezinte, în condiţiile legii, la numirea şi la eliberarea din funcţie, precum şi atunci
cînd apar modificări, declaraţia de avere şi declaraţia de interese;
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k) să rezolve lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează
în timpul programului de lucru şi în mod excepţional înafara acestuia, în baza dispoziţiei
scrise a conducǎtorului instituţiei;
l) le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare întră în competenţa lor ori să
intervină pentru soluţionarea acestor cereri ;
m) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională fie în cadrul autorităţii sau instituţiei
publice, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
n) funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfecţionare cu o
durată mai mare de 3 luni şi primesc pe acestă perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi
să se angajeze în scris că vor lucra 2-5 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.
o) Funcţionarii publici au obligaţia respectării regimului juridic al conflictului de interese
şi al incompatibilităţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003;

Sectiunea a 2-a
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 40 - Drepturile personalului contractual
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 participe la conducerea, organizarea şi controlul activităţii , să participe la concurs şi
să poată fi numit în funcţii de conducere ;
e) să fie promovat în grade/ trepte de salarizare şi în funcţii superioare în raport cu
pregătirea profesională, rezultatele muncii , cu respectarea prevederilor legale ;
f) 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 ;
g) 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
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pentru prevenirea îmbolnăvirilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile
contractului individual de muncă ;
h) să beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau de
invaliditate, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii ;
i) să se asocieze în organizaţii sindicale;
k) să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament ;
l) să participe la formare profesională.
m) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 41 - Obligaţiile personalului contractual
Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligaţii specifice:
a) să respecte şi să susţină interesele generale ale instituţiei;
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 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;
g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Secţiunea a 3-a
OBLIGAŢII COMUNE CELOR DOUĂ CATEGORII DE PERSONAL
Art. 42 - Ambelor categorii de personal le revin următoarele obligaţii comune :
a) să-şi însuşească prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale
Regulament Intern, 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 unei absenţe nemotivate într-o lună
calendaristică atrage după sine sancţionarea disciplinară. Efectuarea unui număr de 3
absenţe nemotivate pe parcursul unei luni calendaristice conduce la desfacerea
disciplinară a contractului de muncă sau încetarea raporturilor de serviciu, dupǎ caz.
d) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea, respectiv aprobarea conducătorului
ierarhic;
e) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de muncă;
f) să înştiinţeze şi sǎ depunǎ la Biroul Resurse Umane orice act care implicǎ modificarea
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, 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 de resort;
20

i) să utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul
informatic integrat al intituţiei;
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 instituţiei şi cuprinderea acestora ca anexe la fişa de post.
l) să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajate 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 luminii 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 profesionale, de autorizare, verificare, medicale, etc.
prevăzute de prezentul regulament sau de legislatia în vigoare;
r) în cazul unor avarii, la cererea conducerii, să se prezinte în cel mai scurt timp la
serviciu.
s) le este interzis sǎ introducǎ şi sǎ consume bǎuturi alcoolice în timp programului de
lucru, sau sǎ se prezinte la serviciu în stare de ebrietate.
s) să respecte normele de sănătate şi securitate a muncii şi pază contra incendiilor.

CAPITOLUL VII
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII
DIRECŢIEI DE SǍNǍTATE PUBLICǍ VASLUI
Secţiunea 1
DREPTURILE CONDUCERII DIRECŢIEI DE SǍNǍTATE PUBLICǍ VASLUI
Art. 43 - Conducerea Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui 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 salariaţi, 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.
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SECŢIUNEA a 2-a
OBLIGAŢIILE CONDUCERII DIRECŢIEI DE SǍNǍTATE PUBLICǍ VASLUI
Art. 44. - Conducerea Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui are următoarele
obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din raporturile de serviciu, din
contractele individuale de muncă, şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile 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 comunice salariaţilor, prin intermediul sindicatului/reprezentanţilor salariaţilor,
atunci când este cerută, situaţia economică şi financiară a unităţii;
f) să se consulte cu sindicatul / reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile
să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
g) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi
să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.
h) să dispună înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze
înregistrările prevăzute de lege;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
j) 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;
k) să asigure condiţiile de respectare a normelor tehnice de protecţie a muncii, a normelor
igienico-sanitare, de pază şi P.S.I, organizând instruirea personalului (pe cheltuiala
instituţiei), potrivit cu specificul locului de muncă;
l) să asigure condiţii pentru realizarea acţiunilor de pregătire profesională a angajaţilor şi
să se preocupe de realizarea tuturor programelor de formare şi perfecţionare şi de
verificare periodică a cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora, în vederea evaluării acestui
proces;
m) 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 VIII
PRODECURA DE SOLUTIONARE A PETIŢIILOR ŞI/SAU CERERILOR SAU
RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
Art. 45 - (1) Directorul executiv, ca reprezentant legal al instituţiei, asigură buna
organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor,
22

cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru legalitatea soluţiilor şi
comunicarea acestora în termenul legal.
(2) Petiţiile, cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin
secretariatul instituţiei, şi sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor cu atribuţii în
domeniu, care au obligaţia de a prezenta conducerii, spre semnare, modul de rezolvare a
petiţiilor salariaţilor şi de a expedia răspunsurile în termenele prevazute de lege.
Art. 46 - (1) Răspunsurile sunt semnate de şeful compartimentului de resort, cel
care a emis răspunsul şi de directorul executiv.
(2) Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau în considerare.
Art. 47 - Salariaţii Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui nu pot primi direct petiţii
spre rezolvare (de la cei care le întocmesc/adresează) ci numai prin secretariat.
Art. 48 - Eliberarea adeverinţelor tipizate, la solicitarea salariaţilor, care să ateste
calitatea de angajat şi drepturile salariale ale solicitantului se face de către Biroul Resurse
umane. Aceste adeverinţe se semnează de catre şeful biroului Resurse umane, directorul
executiv şi dupǎ caz de directorul economic, se înmânează salariatului în cauză sau
mandatarului angajatului îndreptăţit.
CAPITOLUL IX
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Art. 49 - Orice document venit din afara unitǎţii se inregistreazǎ în registrul de
intrǎri – ieşiri aflat la registratura instituţiei. De asemenea, orice document cu circuit
intern se inregistreaza in acelasi registru de intrǎri – ieşiri. Se excepteazǎ de la regimul
stabilit buletinele de analize medicale care se înregistre speciale.
Art. 50 - In mod obligatoriu, orice document va fi vizat de catre directorul
executiv care va repartiza corespondenta compartimentelor specializate. Acestea au
obligatia sa rezolve in termenul legal documentele repartizate, iar registratura la pozitia ”
iesiri ” sa consemneze data transmiterii modului de solutionare şi sǎ se preocupe de
expedierea corespondenţei in mod operativ.
Art. 51 - Procedura de solutionarea a petiţiilor adresate de cǎtre persoane fizice şi
persoane juridice se va desfǎşura cu respectarea prevederilor: Ordonantei nr. 27 din 30
ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare, precum şi a Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public.
CAPITOLUL X
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
Secţiunea 1
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
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Art. 52 -(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de
calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la
transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor instituţiilor publice.
(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un
comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa
administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea,
imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art. 53 - Loialitatea faţă de Constituţie şi lege:
(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate
cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
Art. 54 - Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice:
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul , precum şi de a se
abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale
ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în
care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea are calitatea de
parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau
juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice
în care îşi desfasoară activitatea ;
(3) Prevederile alin.(2) lit. a) – e) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru
o perioada de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii
publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în
care funcţionarul public respectiv îşi desfaşoară activitatea.
(5) Prevederile prezentului Regulamentunu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor
interesaţi, în condiţiile legii.
Art. 55 - Libertatea opiniilor :
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(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea
intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi
de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea
opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea
conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.56 - Activitatea publică :
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici
desemnaţi în acest sens de conducătorul instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de
conducătorul instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia
exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în
cadrul careia îşi desfăşoară activitatea.
Art.57 - Activitatea politică :
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici 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, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac
donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte
inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 58 - Folosirea imaginii :
În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să
permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea
unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 59 - Cadrul relatiilor :
(1) În relaţiile cu personalul din cadrul Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui, precum şi cu
persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament
bazat pe respect, buna-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfaşoară
activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legatură în exercitarea funcţiei publice,
prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să
respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
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a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii
de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte
aspecte.
Art. 60 - Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale :
(1) Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor
organizaţii internationale, instituţii de invăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi
cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii
sau instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să
exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încalcarea legilor şi obiceiurilor
ţării gazdă.
Art. 61 - Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor:
Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le
pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o
recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art. 62 - Participarea la procesul de luare a deciziilor :
(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi
imparţial.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către
autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea
atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 63 - Obiectivitate în evaluare :
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii
publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea
carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.
(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau
eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
formă de favoritism ori discriminare.
(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze
accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate
sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute în Codul de conduită a funcţionarilor
publici (Legea 7/2004).
Art. 64 - Folosirea prerogativelor de putere publică :
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(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele
prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor
publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori
producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau
relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele
interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie
în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru,
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 65 - Utilizarea resurselor publice :
(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a municipiului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice
situaţie ca un bun proprietar.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor
aferente funcţiei publice deţinute.
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 66 - Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri :
(1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia
următoarelor cazuri:
(a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
(b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
(c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile lit. a) se aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale.
(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, supuse
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decat cele prevăzute
de lege.
Secţiunea a 2-a
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
A PERSONALULUI CONTRACTUAL
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Art. 67 - Asigurarea unui serviciu public de calitate:
(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în
practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în
limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un
comportament profesionist, precum ţi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa
administrativă, pentru a caştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea,
imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
Art. 68 - Respectarea Constituţiei şi a legilor :
(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile tîrii şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate
cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind
restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorate naturii funcţiilor deţinute.
Art. 69 - Loialitatea fată de autorităţile şi instituţiile publice :
(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfasoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act
ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfasoară activitatea, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
autoritatea sau instituţia publică în care işi desfaşoară activitatea are calitatea de parte,
dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această
dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau
drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi
ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice
în care îşi desfaşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor
interesaţi, în condiţiile legii.
Art. 70 - Libertatea opiniilor:
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(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea.
(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi
de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă
şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 71 - Activitatea publică:
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate
în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii contractuali desemnati să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de
conducătorul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia
exprimata nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Art. 72 - Activitatea politică :
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi 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 autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte
inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 73 - Folosirea imaginii proprii: În considerarea funcţiei pe care o deţine,
personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii
proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în
scopuri electorale.
Art. 74 - Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei:
(1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul instituţiei
precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei, precum şi ale persoanelor cu
care intră în legatură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia
să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
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a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat,
raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte
aspecte.
Art. 75 - Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale:
(1) Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi a instituţiei pe care o
reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu
exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită
corespunzatoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
Art. 76 - Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor.
Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le
pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o
recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art. 77 - Participarea la procesul de luare a deciziilor :
(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze
conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat
şi imparţial.
(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către
instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în
mod privilegiat.
Art. 78 - Obiectivitate în evaluare:
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au
obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei
pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propune ori aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau
eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
formă de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza
accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie,
afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile Codului de conduită.
Art. 79 - Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute:
(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în
alte scopuri decât cele prevazute de lege.
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(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la
anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase
sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de
orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o
deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau
funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora,
ori de a nu le sugera acest lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
Art. 80 - Utilizarea resurselor publice:
(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum ţi bunurile
aparţinând instituţiei numai pentru desfaşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi
revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau
activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau
a instituţiei pentru realizarea acestora.
Art. 81 - Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri:
(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a
statului sau a instituţiei, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul, sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale;
(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, supuse
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decat cele prevăzute
de lege;
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzator şi în cazul realizării
tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.
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CAPITOLUL XI
SALARIZARE-AVANSARE – PROMOVARE
Secţiunea 1
DISPOZIŢII COMUNE
Art. 82 – Salarizarea personalului instituţiei se face pe baza sistemului de salarizare
prevăzut de legislaţia în vigoare; la salarizarea personalului contractual se ţine seama de
criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale, de complexitatea lucrărilor atribuite, de
gradul de răspundere, de rezultatele obţinute (menţionate în fişa de evaluare a
performanţelor profesionale).
Art. 83 - Sistemul de salarizare cuprinde următoarele drepturi de salarizare:
(a) salariul de bază;
(b) indemnizaţii de conducere;
(c) sporuri conform legislaţiei în vigoare;
(d) premii din fondurile expres prevăzute de lege.
Art. 84 - Personalul nou angajat/ şi aflat în perioada de probă/stagiu va fi salarizat
corespunzător legislaţiei în vigoare.
Art. 85 -(1) Salariile se vor plăti înaintea oricăror obligaţii ale instituţiei.
(2) Plata salariilor se face o dată pe lună.
Secţiunea a 2-a
PROMOVAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Art. 86 - (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea
unei funcţii publice superioare.
(2) Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public
se face prin concurs sau examen, organizat anual, 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.
Art. 87 - (1) Examenul de promovare în grad profesional se organizează de
instituţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în limita funcţiilor
publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.
(2) Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi.
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(3) Funcţionarii publici care nu îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute pentru
promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pot participa la concursul
organizat, în condiţiile legii, în vederea promovării rapide în funcţia publică."
Art. 88 - Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de
conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
c) să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
d) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Statutul Funcţionarilor
Publici, republicat;
e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi.
Art.89 - (1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, 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 încadraţi, în condiţiile legii.
(2) Promovarea în condiţiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării examenului.
(3) Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie de auditor sau de consilier juridic.
Secţiunea a 3- a
PROMOVAREA ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT
SUPERIOARE PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 90 – (1)Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului
contractual, prin trecerea într-un grad, o treaptă profesională sau funcţie superioară.
( 2) - Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade
sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în
situaţia în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul
de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
Art. 91- Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din
sectorul bugetar se face prin examen.
Art. 92 - Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului
contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau practice şi interviu, stabilite de
comisia de examinare. Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care
este necesară verificarea abilitatilor practice. Pentru a participa la concursul de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi
obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale, individuale,
cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani.
Art. 93 - (1) Comisia de examinare desemnată prin act administrativ de către
ordonatorul de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz,
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reprezentanţii salariaţilor, va evalua candidatul în cadrul examenului de promovare în
grade sau trepte profesionale pe baza următoarelor criterii:
a) Cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) Comportament în situaţii de criză;
c) Abilităţi de comunicare;
d) Capacitate de sinteză.
(2) Criteriul prevǎzut la alin 1 lit.a se evaluează pe baza unei probe scrise din domeniul
de activitate al angajatului, care să ateste pregatirea profesională şi gradul de acumulare a
experienţei profesionale în domeniul respectiv. Proba scrisă poate fi susţinută şi sub
forma unui test-grilă.
(3) Criteriile prevazute la alin.1 lit.b)-d) se evaluează în cadrul interviului.
(4) Comisia de examinare poate stabili şi alte criterii de evaluare specifice care vor fi
evaluate în cadrul interviului, cum ar fi:
 Complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor;
 Judecata şi impactul deciziilor;
 Influenţa, coordonare şi supervizare.
Art. 94 - (1) În cadrul examenului de promovare, fiecare dintre cele două probe
vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 de puncte.
(2) Membrii comisiei de examinare acordă individual punctaje pentru fiecare dintre cele
două probe menţionate la alin.1), consemnate în borderoul de notare.
(3) Punctajul final al fiecăruia dintre cele două probe se calculează ca medie aritmetică a
punctajelor prevazute la alin.2), fiind de minim 50 de puncte.
Art. 95 - Comisia de examinare este formată din 3 membri, 2 membri din cadrul
instituţiei şi un reprezentant al salariaţilor cu experienţă şi cunoştinţele necesare în
domeniul postului în care se face promovarea.
Art. 96 - Pentru soluţionarea contestaţilor prin act administrativ al ordonatorului
de credite bugetare se constiutuie comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Secţiunea a 4-a
Evaluarea performanţelor profesionale individuale
Art. 97 - Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor
profesionale individuale, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine",
"satisfăcător" şi "nesatisfăcător".
(1)Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului pentru care se
face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie a anului următor perioadei
evaluate.
(3) Are calitatea de evaluator:
a) persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi
desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată;
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b) persoana de conducere ierarhic superioară pentru persoanele cu funcţii de conducere
şi a celor direct subordonate acesteia.
Art. 98 - Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se
realizeazǎ în conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008 cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare, iar cele ale personalului contractual în conformitate cu prevederile Ordinului
MS în vigoare( Ordinul MS nr. 1229 / 2011).
.
CAPITOLUL XII
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Secţiunea 1
RECOMPENSE - DISPOZIŢII COMUNE
Art. 99 - Angajaţii care îşi îndeplinesc în cele mai bune condiţii sarcinile ce le
revin şi a căror activitate este caracterizată prin spirit de iniţiativă şi creativitate, fidelitate
şi loialitate faţă de instituţie, aducând o contribuţie deosebită la îndeplinirea obligaţiilor
individuale sau colective, pot primi, în condiţiile stabilite de legi sau alte acte normative
specifice domeniului de activitate, următoarele recompense:
a) mulţumiri verbale sau scrise;
b) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a
SANCŢIUNI – DISPOZIŢII COMUNE
Art.100 – (1) Încălcarea cu vinovăţie de către personalul angajat, indiferent de
funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită,
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui
Regulament Intern precum şi a celorlalte acte normative specifice, respectiv Statutul
funcţionarului public şi Codul Muncii.
(2) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare,
analizându-se împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie al celui în
cauză şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a angajatului, precum şi
de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care au fost radiate în
condiţiile legii.
(3) În cazul repetării unei abateri de aceeaşi gravitate, sancţiunile disciplinare se acordă,
de regulă, în mod progresiv.
Art. 101 - (1) Sancţiunile disciplinare se au în vedere la stabilirea aprecierilor şi la
evaluarerea performanţelor individuale, precum şi la promovarea şi avansarea
angajatului.
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(2) Angajaţilor nu li se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară, dacă au fost
încălcate mai multe obligaţii de serviciu, şi anume sancţiunea cea mai severă.
(3) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate, persoana sancţionată se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Secţiunea a 3-a
SANCŢIUNI PRIVIND FUNCŢIONARII PUBLICI
Art. 102 - Încălcarea cu bună ştiinţă de către funcţionarii publici, indiferent de
funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită,
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui
Regulament de Ordine Internă şi ale Statutului Funcţionarilor Publici.
Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.
e) destituirea din funcţia publică.
Art. 103 - Următoarele fapte, a căror enumerare nu este limitativă, săvârşite de
funcţionarii publici, constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea programului de lucru;
b) părăsirea în timpul programului, a locului de muncă, fără aprobările corespunzătoare;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) întârzieri repetate în efectuarea lucrǎrilor;
e) săvârşirea unor greşeli de organizare sau dispunerea executării unor lucrări care
conduc la pagube pentru instituţie;
f) încălcarea normelor şi regulilor de protecţie şi igienă a muncii, de prevenire şi stingere
a incendiilor, precum şi a normelor de pază şi securitate;
g) fumatul în locuri nepermise;
h) folosirea necorespunzătoare a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale instituţiei;
i) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de
serviciu, precum şi sustragerea atenţiei sau împiedicarea celorlalţi salariaţi să-şi exercite
atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea regulilor privind securitatea datelor şi secretelor de serviciu;
k) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate;
l)necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi
comunicarea de date sau informaţii false, sau cu întârzieri repetate;
m) distrugerea sau pierderea documentelor;
n) sustragerea, sub orice formă, de bunuri şi valori aparţinând instituţiei;
o) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu ;
36

p) neparticiparea (fără motive temeinice) la instructaje şi cursuri de pregătire profesională
organizate de instituţie sau la alte activităţi destinate ridicării nivelului profesional;
r) atacarea, defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a instituţiei, a conducerii, a
oricărui salariat sau a oricărui colaborator extern;
s) constituirea în instituţie de asociaţii cu caracter politic sau contrare obiectului de
activitate al unităţii;
ş) exercitarea atribuţiilor de control înafara cadrului legal, a programului de lucru şi/sau a
dispoziţiilor şefilor ierarhici;
t) încălcarea sau nerespectarea normelor de conduită prevăzute de Codul de Conduită
aplicabil.
Art. 104 – (1) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea
prealabilă a faptei imputate şi după audierea funcţionarului public de către Comisia de
disciplină, cu excepţia mustrǎrii scrise, care poate fi aplicatǎ direct de cǎtre persoana care
are competenţa legalǎ de numire în funcţia publicǎ.
(2) Pe baza concluziilor majorităţii membrilor comisiei de disciplină acesta întocmeşte un
raport cu privire la cauza care a fost sesizată, în care poate să propună fie sancţiunea
disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii discipinare de către
funcţionarul public, fie clasarea cauzei, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri
disciplinare.
(3) În cazul funcţionarilor publici, dispoziţia de sancţionare se emite în termen de 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină şi se comunică
funcţionarului public sancţionat, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii.
(4) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa
instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Persoanei sancţionate i se
comunică posibilitatea de a face contestaţie, precum şi termenul de înaintare a acesteia şi
organele competente de a o soluţiona, conform prevederilor legale.
Art. 105 - Sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarilor publici se radiază de
drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, dacă funcţionarul public a fost sancţionat cu
mustrare scrisă;
b) în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, pentru
sancţiunile prevăzute la art. 77 alin 3) lit. b), c), e) din Statul funcţionarilor publici
c) în termen de 7 ani de la aplicare, pentru destituirea din funcţia publică.
Art. 106 – (1) Răspunderea funcţionarilor publici pentru infracţiunile săvârşite în
timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se
angajează potrivit legii penale.
(2) În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecată pentru săvârşirea unei
infracţiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenţa legală
de numire în funcţia publică va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia
publică pe care o deţine.
(3) Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal,
suspendarea din funcţia publică încetează, iar funcţionarul public respectiv îşi va relua
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activitatea în funcţia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale
aferente perioadei de suspendare.
(4) În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale,
iar fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, va fi sesizată
comisia de disciplină competentă.
(5) De la momentul începerii urmăririi penale, în situaţia în care funcţionarul public
poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia publică are
obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui
compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei
publice.
Secţiunea a 4 a
SANCŢIUNI PRIVIND PERSONALUL CONTRACTUAL
Art. 107 – (1) Încălcarea cu vinovăţie de către personalul contractual, indiferent de
funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită,
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui
Regulament Intern şi ale Codului Muncii.
Sancţiunile prevăzute sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un
alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
(3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă
salariatului nu i se mai aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea
sancţiunilor disciplinare se constată prin dispoziţie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art.108 - Următoarele fapte, a căror enumerare nu este limitativă, săvârşite de
personalul contractual, constituie abateri disciplinare:
a) nerespectarea programului de lucru;
b) părăsirea în timpul programului, a locului de muncă, fără aprobările corespunzătoare;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) întârzieri repetate în efectuarea lucrǎrilor;
e) săvârşirea unor greşeli de organizare sau dispunerea executării unor lucrări care
conduc la pagube pentru instituţie;
f) încălcarea normelor şi regulilor de protecţie şi igienă a muncii, de prevenire şi stingere
a incendiilor, precum şi a normelor de pază şi securitate;
g) fumatul în locuri nepermise;
h) folosirea necorespunzătoare a mijloacelor tehnice sau a altor bunuri ale instituţiei;
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i) efectuarea în timpul serviciului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de
serviciu, precum şi sustragerea atenţiei sau împiedicarea celorlalţi salariaţi să-şi exercite
atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea regulilor privind securitatea datelor şi secretelor de serviciu;
k) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă sau prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate;
l)necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi
comunicarea de date sau informaţii false, sau cu întârzieri repetate;
m) distrugerea sau pierderea documentelor;
n) sustragerea, sub orice formă, de bunuri şi valori aparţinând instituţiei;
o) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu ;
p) neparticiparea (fără motive temeinice) la instructaje şi cursuri de pregătire profesională
organizate de instituţie sau la alte activităţi destinate ridicării nivelului profesional;
r) parcarea autovehiculelor instituţiei în alte locuri decât cele stabilite de conducerea
instituţiei;
q) atacarea, defăimarea, calomnierea directă sau indirectă a instituţiei, a conducerii, a
oricărui salariat sau a oricărui colaborator extern;
t) constituirea în instituţie de asociaţii cu caracter politic sau contrare obiectului de
activitate al unităţii;
ţ) încălcarea prevederilor contractului individual de muncă ;
u) încălcarea sau nerespectarea normelor de conduită prevăzute de Codul de Conduită
aplicabil.
Art. 109 – (1) Pentru personalul contractual, angajatorul dispune aplicarea
sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu
mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Art.110 - (1) Sancţiunea se aplică numai după cercetarea disciplinară prealabilă.
(2) Procedura cercetării disciplinare prealabile este următoarea:
1. Odată cu luarea la cunoştinţă de către angajator de săvârşirea unei fapte ce ar putea
fi considerată abatere disciplinară, acesta emite decizia de cercetare disciplinară.
2. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie acţiunea şi inacţiunea
cercetată, data producerii acesteia, prevederile avute în vedere ca fiind încălcate, cine a
făcut sesizarea, data şi ora la care are loc prima audiere din partea comisiei de cercetare
disciplinară prealabilă.
Audierea trebuie consemnată în scris sub sancţiunea nulităţii.
3. Decizia de cercetare disciplinară prealabilă, împreună cu copia de pe actul de
sesizare a faptei se comunică celui cercetat cu semnătură de primire. În cazul în care
salariatul refuză primirea, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată la domiciliul
sau reşedinţa acestuia.
4. La prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii care erau prezenţi, sau ar fi trebuit să
fie prezenţi în locul şi la data la care a avut loc fapta.
5. După prima audiere, comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile celor
audiaţi.
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6. Dacă se consideră că există o abatere disciplinară, comisia de cercetare disciplinară
prealabilă comunică celui acuzat acuzaţia care i se aduce, copii de pe actele comisiei care
stau la baza acuzaţiei şi i se acordă un termen de două zile lucrătoare pentru a-şi formula,
într-o notă explicativă, apărarea în scris şi pentru a prezenta noi probe în apărarea sa,
inclusiv martori.
7. După primirea notei explicative, comisia de cercetare disciplinară prealabilă dă curs
apărărilor salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în faţa comisiei.
8. După cercetarea apărărilor salariatului, comisia disciplinară propune sau nu o
sancţiune disciplinară.
9. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea desfăşurării cercetării
disciplinare prealabile, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună
sancţionarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.
10. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să
susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze
cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să
fie asistat ori reprezentat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui
membru este.
11. Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
12. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în
formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre
săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
13. Decizia de sancţionare se comunică personal salariatului în cel mult 5 zile de la
data emiterii ei şi produce efecte de la data comunicării.
14. Decizia de sancţionare poate fi contestată de către salariat la instanţele de judecată
competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
CAPITOLUL XIII
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
Secţiunea 1
DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ
Art. 111 - (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.
(2)Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată
pe o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe
săptămână.
Art. 112 – (1) Săptămâna de lucru este de 5 zile (de luni până vineri), realizate în
medie prin 8 ore pe zi. Programul de lucru este de la 8, 00 la 16,00 în fiecare zi , de luni
până vineri.
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(2)Pentru personalul din cadrul Laboratoarelor, programul de lucru este de la 8, 00
la 15,00 în fiecare zi , de luni până vineri.
Art. 113 - (1) Toţi angajaţii, au datoria să semneze zilnic condica de prezenţă, la
venire şi la plecare.
(2) În ultima zi lucrătoare a lunii, şeful de compartiment transmite la biroului Resurse
Umane foaia de prezenţă, în care se evidenţiază timpul de muncă şi alte situaţii (ore
suplimentare, ore învoire, concedii, absenţe, etc.). Biroul Resurse Umane verifică
corectitudinea înregistrărilor referitoare la concediile de odihnă, fără plată, de studii şi
medicale şi le pune în 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;
(5) Învoirile în interes personal se aprobă obligatoriu de către şeful ierarhic/înlocuitor.
(6) Învoirile în interes personal pentru mai mult de o orǎ se fac cu aprobarea scrisǎ de
către şeful ierarhic/înlocuitor.
Art. 114 - Repausul săptămânal se realizează în zilele de sâmbătă şi duminică,
corespunzător reglementărilor legale în vigoare.
Secţiunea a 2 a
MUNCA SUPLIMENTARĂ – REGLEMENTĂRI COMUNE,
Art. 115 – (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 conducerea instituţiei, conform
prevederilor legale.
(2) Personalul de conducere care dispune efectuarea de ore suplimentare în afara
programului normal de lucru, are obligaţia de a transmite în scris, la Biroul Resurse
Umane, referatul prin care se dispun a fi prestate peste programul normal e lucru
(inclusiv în zilele libere);
(3) Plata orelor suplimentare efectuate se va efectua în conformitate cu prevederile legii,
sau pot fi compensate cu timp liber corespunzător.
Art. 116 – Orele suplimentare nu pot depăşi 360 ore anual.
Secţiunea a 3-a
CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL PLĂTIT
Art. 117 – (1) Programarea concediilor de odihnă pe ansamblul instituţiei se face
anual (cu o defalcare echilibrată pe luni), conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Programarea concediilor de odihnă pentru angajaţi se aprobă de către conducerea
instituţiei, care poate aproba şi modificarea programării concediilor, la cererea angajaţilor
(prezentată cu 15 zile înainte de data programării şi cu avizul şefului direct).
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Art. 118 – (1)Durata concediului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea
în muncă, astfel :
a) până la 10 ani - 21 zile lucrătoare de concediu de odihnă
b) peste 10 ani - 25 zile lucrătoare de concediu de odihnă
(2) Pentru personalul contractual, durata efectivă a concediului de odihnă anual este cea
stabilită prin contract colectiv de muncă aplicabil.
Art. 119 – (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 angajatului.
(2) Cererea pentru efectuarea concediului de odihnǎ planificat se depune la secretariatul
instituţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.Cererea de
concediu va fi avizatǎ în prealabil de cǎtre şeful ierarhic şi va menţiona dupǎ caz,
înlocuitorul care va prelua atribuţiile de serviciu, pe perioada concediului.
(3) Prin excepţie, pentru alte situaţii decǎt cele prevǎzute la alin(2), acordarea concediului
de odihnǎ se va realiza la cererea scrisǎ a salariatului, cu anunţarea prealabilǎ a şefului
ierarhic sau a conducǎtorului instituţiei.
(4) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor
salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la
care aveau dreptul, din motive justificate.
Art. 120 – (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. 121 – (1) Angajaţii pot fi rechemaţi din concediul de odihnă la solicitarea
scrisă a conducerii, pentru nevoi urgente de serviciu pentru care este strict necesară
prezenţa angajatului la locul de muncă, cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor
salariale. După rechemare, conducerea instituţiei va proceda la reprogramarea zilelor de
concediu de odihnă neefectuate.
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.
Art. 122 - Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare,
nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de
un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare, în conformitate cu
legislaţia specificǎ şi contractul colectiv de muncǎ aplicabil.
Secţiunea a 4-a
ZILELE DE SĂRBĂTOARE
Art. 123 – (1) Nu se va lucra în zilele de sărbătoare nominalizate de acte normative
(1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, prima şi a doua zi de Rusalii,
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Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun). In situaţia în
care este posibilă o punte între sărbători şi zilele de repaus săptămânal, zilele de legătură
se vor recupera în alte zile libere, de regulă înaintea zilei de sărbătoare.
(2) Pentru persoanele aparţinând altor culte religioase legale, altele decât cele creştine, se
acordă câte două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale.
Secţiunea a 5-a
CONCEDII SPECIALE PLĂTITE
Art. 124 -Angajaţii au dreptul, la un număr de zile plătite, pentru anumite
evenimente familiale, pentru care trebuie să prezinte justificările legale, nominalizate mai
jos:
a) căsătoria angajatului - 5 zile
b) naşterea sau căsătoria copilului - 3 zile
c) deces soţ/soţie, rudă ori afin până la gradul III inclusiv cu funcţionarul public sau cu
soţul/soţia acestuia - 3 zile.
d) controlul medical anual al funcţionarului public – 1 zi.
d) deces soţ/soţie/rudă până la gradul II cu angajatul cu contract individual de muncă - 3
zile.
Art. 125 - 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 îngrijirea 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 6-a
CONCEDII MEDICALE SAU DE MATERNITATE
Art. 126 - 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. Neanunţarea atrage consecinţele absentării nemotivate.
Art. 127 – (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 zile, care se
compensează între ele. Pentru protecţia 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
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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. 128 - 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 zile, 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 legislaţia privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Art. 129 - În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu
poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa ori 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 drepturi de asigurări sociale.
Secţiunea a 7-a
CONCEDII DE STUDII, CONCEDII FĂRĂ PLATĂ
Art. 130 - Angajaţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu
poate depăşi 90 zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de
învăţământ superior, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă,
pentru salariaţii care urmează o formă de învaţământ superior, masterat, cursuri
postuniversitare.
b) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
Art. 131 – ( 1)Angajaţii au dreptul la concedii fără plată la cererea motivată, pentru
un interes personal legitim, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.
(2) Cererea de suspendare se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de
data când se solicită suspendarea şi se aprobă prin act administrativ al persoanei care are
competenţa numirii în funcţia publică.
CAPITOLUL XIV
FORMAREA PROFESIONALĂ
Secţiunea 1
REGLEMENTĂRI COMUNE
Art. 132 – (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 ţară sau din străinătate ;
b) formare individualizată ;
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c) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.
Secţiunea a 2-a
FORMAREA PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
Art.133 – (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 funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice ;
c) organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, de Centrele regionale de
formare continuă pentru administraţia publică locală sau de alte instituţii specializate din
ţară sau din străinătate.
Art. 134 - În cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională se organizează în
altă localitate, funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delegare în condiţiile legii.
Art. 135 - În cazul în care conducătorul instituţiei apreciază că studiile sunt utile
instituţiei, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare
anual, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei
îndeplinite, şi, după caz, sporul de vechime.
Art. 136 – (1) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau
perfecţionare pe o durată mai mare de 90 de zile sunt obligaţi să se angajeze în scris că
vor lucra de la 2 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 salariale 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.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care funcţionarul public nu mai deţine
funcţia publică din motive neimputabile acestuia.
Secţiunea a 3-a
FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art. 137 – (1) Pentru personalul contractual, în cazul în care participarea la
cursurile de formare profesională este iniţiată de instituţie toate cheltuielile ocazionate de
această participare sunt suportate de către acesta.
(2) În cazul în care în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, nu a fost asigurată
participarea la o formare profesională pe cheltuiala instituţiei, salariatul în cauză are
dreptul la decontarea cursului în limita bugetului aprobat cu aceastǎ destinaţie, cu
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aprobarea comitetului director, şi la un concediu pentru formare profesională plătit de
instituţie, de până la 10 zile lucrătoare.
Art. 138 – (1) Salariaţii care au beneficiat de un curs de formare profesională mai
mare de 60 de zile nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o
perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor de formare profesională; acest
lucru va fi stipulat într-un act adiţional ataşat la contractul individual de muncă.
(2) Durata efectivă a perioadei din actul adiţional se stabileşte de conducerea instituţiei.
(3) În cazul nerespectării angajamentului/actului adiţional salariaţii sunt obligaţi să
restituie instituţiei drepturile salariale 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 niemputabile acestora.
Art. 139 - (1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la
solicitarea salariatului, cu aprobarea comitetului director, pe perioada formării
profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa. Angajatorul poate respinge
solicitarea salariatului numai cu acordul reprezentanţilor/sindicatului 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 formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi
denumirea instituţiei 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 XV
PROTECŢIA PERSONALULUI DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE
PUBLICE CARE SEMNALEAZĂ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII
Art. 140 - Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt
următoarele:
a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice au obligaţia
de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi
tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi,
ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi
instituţiilor publice, sunt ocrotite şi promovate de lege;
c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări
ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
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d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care
reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni
inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes
public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice
avertizarea în interes public;
e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice
sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad
ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii
resurselor;
f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în
interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul
de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor
publice;
g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de
prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară
pentru o faptă a sa mai gravă;
h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată întro
autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară , care a făcut o sesizare,
convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.
Art. 141 - Avertizarea privind fapte de încălcare a legii. Semnalarea unor fapte de
încălcare a legii, prevăzute ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni,
constituie avertizare în interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de
serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor de
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 excepţia persoanelor alese
sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea 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) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu
nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau
clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al
autorităţilor publice, instituţiilor publice ;
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n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări
şi cel al ocrotirii interesului public.
Art. 142 - Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi
profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale,
b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care
face parte persoana care a încălcat prevederile legale, 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,
instituţiei publice din care face parte persoana care a încălcat legea,
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. 143 - Protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual şi a altor
categorii de personal:
(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
Legii nr. 571/2004, 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.
(3) În cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin.
(2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
Art. 144 - (1) În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu,
instanţa poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui
avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public,
făcută cu bună-credinţă.
(2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere
disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din
cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura
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posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public,
protejate prin prezenta lege.
CAPITOLUL XVI
SECURITATEA PATRIMONIALĂ
Art. 145 - Conducerii Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui îi revin următoarele
îndatoriri privind securitatea patrimonială:
a) verificarea periodică a modului în care sunt păstrate, întreţinute, conservate şi
gospodărite mijloacele materiale şi băneşti, depunerea numerarului în bancă, disciplina de
casă, etc. atunci când se constată încălcări ale normelor legale sau pagube, ia măsuri
împotriva celor vinovaţi, pentru recuperarea pagubelor;
b) asigurarea măsurilor de verificare şi înlăturare a persoanelor necinstite, corupte sau
compromise, ce pot afecta securitatea patrimoniului sau prestigiul instituţiei.
Art. 146 - Angajaţilor le revin următoarele îndatoriri privind securitatea
patrimonială:
a) să respecte cu stricteţe sarcinile prevăzute în acest sens în fişele de post;
b) să nu înstrăineze mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le au în folosinţă sau
materialul documentar pus la dispoziţie de către instituţie;
c) să sesizeze conducerii nerespectarea de către alţi angajaţi a condiţiilor de exploatare a
mijloacelor tehnice sau a condiţiilor de protecţie a muncii;
f) să răspundă material sau penal în situaţia producerii de pagube din culpa lor;
g) să restituie angajatorilor sumele încasate nedatorat, să suporte contravaloarea bunurilor
care nu i se cuveneau şi care nu pot fi restituite în natură, sau dacă acestuia i s-au prestat
servicii la care nu era îndreptăţit.

CAPITOLUL XVII
DISPOZITII FINALE
Art. 147 - (1) Prevederile prezentului Regulament Intern pot fi modificate ori de
câte ori necesităţile legale de organizare şi de disciplină o impun.
(2) Regulamentul Intern se completează cu reglementările legale prevăzute în legislaţia
muncii şi alte acte normative incidente în materie.
Art. 148 - Toţi angajaţii instituţiei sunt obligaţi să cunoască şi să respecte
prevederile prezentului Regulament Intern.
Art. 149 - Prezentul Regulament Intern se aprobǎ prin Dispoziţia directorului
executiv al Direcţiei de Sǎnǎtate Publicǎ Vaslui.
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