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pentru aprobarea REGULAMENTULUI INTERN 
al aparatului de specialitate at Primarului Orasului Comane*ti *i al serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local at Orasului Comanesti 

Consilul Local al orasului Cominqti, judetul Baehr: 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 47418/23.10.2012 a Primarului Ora*ului Comanesti pentru 
aprobarea Regulamentului Intern at aparatului de specialitate al Primarului Orasului 
Comane*ti si al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Orasului Comane*ti; 
In conformitate Cu: 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat *i actualizat; 
- Legii nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor publici, republicat5 2 , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publiciscpublicat5. ,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduit A al personalului contractual din cadrul 

autoritatilor si institutiilor publice: 
- art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizional5 in administratia publica 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Rapoartele favorabile ale cornisiilor de specialitate a Consiliului Local; 

In temeiul art.36 alin. (3) lit."13, §i at art. 45 alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si modificata, adopta urmatoarea 

u 
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Artl — Consiliul Local Comane*ti aprob5 Regulamentul Intern al aparatului de 
specialitate al Primarului Orasului Comanesti *i al serviciilor publice subordonate Consiliului 
Local al Ora*ului ComAne*ti, conform anexei care face pane integranta din prezenta 
hotarare; 

Art.2. - Salariatii cu functii de conducerc vor aduce la cunostinta salariatilor din 
subordine prevederile prezentului regulament, conform prevederilor art.6 din Regulamentul 
intern, aprobat prin prezenta hotarare; 

Art.3. Prezenta hotardre se comunica Institutici Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orasului Cornane*ti, precum *i serviciilor, birourilor *i compartimentelor 
interesate, pentru ducere la indeplinire. 
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REGULAMENT INTERN 

al aparatului de specialitate at Primarului 

Oraului Com5ne0 i al serviciilor publice subordonate Consiliului 

Local at Ora§ului Com5ne0 

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale 

Art. 1.(1) Prin prezentul regulament se stabilesc, in special, dispozitii Cu caracter normativ 

intern privitoare la disciplina muncii in cadrul UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE 

ORASUL COMANESTI §i in cadrul serviciilor publice subordonate CONSILIULUI LOCAL AL 

ORASULUI COMANESTI, in general, dispozitii privind raporturile dintre aceasta si angajatii sai. 

(2) Obiectivele prezentului regulament urmkesc sa asigure: 

- cresterea calitkii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, 

reglementarea normelor de conduit a profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale 

profesionale corespunzatoare crekii i mentinerii la nivel malt al prestigiului institutiei, functiei 

publice, functionarilor publici si personalului contractual; 

- informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sA se 

astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice; 

- crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionari publici, 

pe de o parte si intre cetateni si autoritatile administratiei publice locale pe de alt a parte. 

Art 2. La baza alckuirii prezentului Regulament, se afla dispoziiile urmkoarelor acte 

normative: 

- Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in 

exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea 

sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completkile ulterioare 

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, 
- Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
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- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizional5 in administratia publica, 

- Legii nr. 215/2001 privind administrajia public A locala,republicata, 

- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile 

Si completarile ulterioare; 

- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modifica rile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritAtile si institutiile publice; 

- Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile 

publice si din alte unit -4i care semnaleaz5 incalcari ale legii; 

- Legea securit5tii si s5n5t5tii in munca nr. 319/2006; 

- H.G. nr. 1425/2006, actualizat5 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii securit5tii si sanatatii in mund nr. 319/2006; 

- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiv5 a deseurilor in institutiile publice; 

- O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternit5tii la locurile de munc5, actualizata; 

- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare; 

- H.G. nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor 

paritare si incheierea acordurilor colective. 

Art. 3. Prezentul regulament reglementeaza raporturile de munca (drepturi, obligatii, 

incompatibilit5ti), transparenta, regulile privind accesul in institutie si normele de conduita in 

cadrul UNITATII ADMINISTRAT1V ITRITORIA1.1: ORASUL COMANESTI. 

Art. 4. (1) Dispozitiile prezentului regulament se aplic5 personalului din cadrul UNITATII 

ADMINISTRATIV TERITORIALE °RAWL COMANESTI §i serviciilor publice subordonate 

CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI COMANESTI, avand calitatea de salariati, indiferent de felul 

si durata raportului de munca (personal angajat cu contract individual de munc5 sau functionari 

publici, pe durata nedeterminat5 sau pe durat5 determinat5), persoanelor detasate, delegate, 

precum si studentilor care efectueaz5 practic5 in cadrul institutiei. 

(2) insusirea si respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru intregul 

personal - indiferent de functia ocupat5 in cadrul institutiei, necunoasterea prevederilor 

regulamentului nefiind opozabil5 in raporturile de rnunca sau de serviciu. 

Art. 5. (1) -A-cest regulament contine procedurile si prescriptiile cu caracter general, dup5 

care se desfasoar5 activitatea in cadrul UNITATII ADMINISTRATIV TERITOR1ALE ORASUI, 
COMANEST1 i serviciilor publice subordonate CONSILIULUI LOCAL AL ORA$ULU1 

COMANE$T1.(2) Activitatea specifica postului pe care il ocup5 fiecare angajat este reglementata 
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de fisa postului, de procedurile si prescriptiile elaborate pentru prim5rie, directie, serviciul, 

compartimentul in care Ii desf5soar5 activitatea fiecare salariat. 

Art. 6. (1) Dup5 aprobare, prezentul regulament va fi afisat la sediul si pe site-ul institutiei 

va fi adus la cunostint5 intregului personal precum i noilor angajati in prima zi de mund. 

(2) Compartimentul Resurse Umane aduce la cunostinta, studentilor care efectueaza 

practica in cadrul institutiei, prevederile prezentului regulament. 

(3) Aducerea la cunostinta salariatilor a continutului Regulamentului Intern se va face 

de dtre seful direct al fiedrui salariat prin consemnare intr-un proces verbal de instruire, pe 

baz5 de semnatur5 a salariatilor. 

(4) Prezentul regulament intern produce efecte pentru angajati din momentul aducerii 

lui la cunostinta acestora. 

(5) Prezentul 	regulament 	se 	revizuieste 	periodic 	in 	concordant5 	cu 

modifidrile de natur5 legislativ5 la nivelul institutiei sau al proceselor de mund. 

CAPITOLUL II 

Reguli privind securitatea si s5n5tatea in mund in cadrul I :NITATI1 ADMINISTRATIV 

TERITORIALE ORASUL COMANESTI si in cadrul serviciilor publice subordonate 

CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

1. Reguli privind securitatea i s5n5tatea in mund 

Art. 7. (1) in scopul aplic5rii si respect5rii in cadrul institutiei a principiilor generale 

referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia s5n5t5tii si securitatea lucr5torilor, 

eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, instruirea lucr5torilor si a 

reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii, se 

stabilesc reguli cu privire la securitatea si sanatatea in mund in cadrul UNIT - ATI! 

ADMINISTRATIV TERITORIALE ORASUL COMANESTI si in cadrul serviciilor publice 

subordonate CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI COMANESTI. 

Art. 8. in cadrul responsabilitAtilor sale, angajatorul are obligatia s5 ia m5surile necesare 

pentru: 

a) asigurarea securitAtii i protectiei sanAt5tii lucratorilor; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea si instruirea lucrAtorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesa re securit5tii i s5n5t5tii in 

munc5. 
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Art. 9. Implementarea m5surilor prev5zute la Art. 8 se face pe baza urm5toarelor 

principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate; 

combaterea riscurilor la sursa; 

d) adaptarea posturilor de munch, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de 

munca, in vederea reducerii monotoniei muncii, a munch i cu ritm predeterminat si a 

diminuàrii efectelor acestora asupra san5t5tii; 

adaptarea la progresul tehnic; 

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este 

mai putin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s5 cuprind5 tehnologiile, 

organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din 

mediul de muncii; 

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiv5 fa t5 de m5surile de 

protectie individual5. 

Art. 10. Lucr5torii UNITATII ADMINISTRAT1V TERITORIALE ORASUL COMANEST1 si 

din cadrul serviciilor publice subordonate CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI COMANESTI au 

dreptul de a beneficia de toate masurile pentru protejarea vietii i san5tkii, conform 

prevederilor legale. 

Art. 11. Lucr5torii UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE ORASUL COMANESTI si 

din cadrul serviciilor publice subordonate CONSILIULUI LOCAL AL ORA5ULUI COMANE5TI 

beneficiaza de asigurare pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile 

legii. 

Art. 12. Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate 

aspectele legate de munca. 

Art. 13. Fiecare lucrator trebuie sä Ii desf5soare activitatea, in conformitate cu 

pregkirea i instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel 

inc5t s5 nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala at5t propria persoan5, 

cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de 

muna. 

Art. 14. in scopul realizarii obiectivelor prevazute la Art. 13, lucratorii au urmatoarele 

obligatii: 

a) s5 	utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, 

echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 
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b) s utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat 5i, dup5 utilizare, sa II 
inapoieze sau s5 II pun a la locul destinat pentru p5strare; 

c) c) s5 nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau 

inlaturarea arbitrar5 a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale ma5inilor, 

aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice 5i cladirilor, 5i s 	utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

d) sa 	comunice 	imediat angajatorului 	5i/sau 	lucratorilor 	desemnati 	once 

situatie de munca despre care au motive intemeiate s5 o considere un pericol 

pentru securitatea 5i s5natatea lucratorilor; 

e) sa" aduc5 la cuno5tinta conducatorului locului de munca 5i/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoan5; 

f) s5 coopereze cu angajatorul 5i/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, 

pentru a face posibil5 realizarea oric5ror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de 

munca 5i inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii 5i securitatii lucr6torilor; 

g) sa" coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul 5i/sau cu lucratorii desemnati, 

pentru a permite angajatorului s5 se asigure c mediul de munca 5i conditiile de lucru sunt 

sigure 5i fara riscuri pentru securitate i sanatate, in domeniul sau de activitate; 

h) s5 Ii insu5easc5 5i sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securit5tii 5i 

san5t5tii in munca 5i mAsurile de aplicare a acestora; 

i) sa" dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca 5i inspectorii sanitari. 

Art. 15. Aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind securitatea 5i s5natatea in 

munc5 se face de c5tre angajator prin Compartimentul Securitate 5i Sanatate in Munca 5i 

conduc5torii locurilor de munc5 si de fiecare salariat in parte, conform atributiilor specifice. 

Art. 16. lnstruirea salariatilor, in domeniul san5tAtii 5i securitatii in mund, are ca scop 

insu5irea cuno5tintelor 5i formarea deprinderilor de securitate 5i sAnatate in munc5. 

Art. 17. lnstruirea lucratorilor in domeniul securitatii 5i sanatatii in munca, se efectueaz5 

In timpul programului de munca, perioada in care se desf55oara instruirea fiind considerat5 

timp de munca. 

Art 18. lnstruirea salariatilor in domeniul san5tatii 5i securitatii in munc5, cuprinde 3 

faze: 

1) instruirea introductiv generala; 

2) instruirea la locul de munca; 
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3) instruirea periodica. 

4) Art.19. (1) Rezultatul instruirii salariatilor, in domeniul sanafatii si securit5tii in 

munc5, se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individual5, cu indicarea 

materialului predat, a duratei si datei instruirii. 

(2) Dup5 efectuarea instruirii, fisa de instruire se semneaza de catre lucrator si de catre 

persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. 

Art. 20. (1) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de 

munca i va fi insotita de o copie a fiei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina 
muncii in urma examenului medical la angajare. 

Art. 21. Instruirea introductiv generala are ca scop informarea despre legislatia in 

domeniul Anatatii si securitatii in munca, activitatile specifice instituiei , riscurile pentru 

sanatatea i securitatea in munc5, masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul 

institutiei, in general, masurile privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si 

evaluarea lucr5torilor, consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei in 

domeniul securitatii si sanatatii in munck 

Art. 22. Instruirea introductiv-generala se face, la angajare, in cadrul Compartimentului 

Securitate si Sanatate in Munca, individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane si are o 

durata de 8 ore. 

Art 23. Instruirea la locul de munc5 se face dupa instruirea introductiv-general5 si are ca 

scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munck precum si masurile si 

activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munck post de lucru si/sau fiecarei 

functii exercitate. 

Art. 24. Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor, imediat dup5 angajare, 

inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul institutiei. 

Art. 25. Instruirea la locul de munc5 se face de c5tre conducatorul direct al locului de 

munc5, in grupe de maximum 20 de persoane si are o durata de 8 ore. 

Art. 26. inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de c5tre lucr5torul instruit se 

face numai dupa verificarea cunostintelor de Cate seful ierarhic superior celui care a f5cut 

instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individual. 

Art 27. lnstruirea periodic a se face tuturor lucr5torilor, conform datelor stabilite prin 

Normele interne de securitatea muncii, si are ca scop reimprospatarea i actualizarea 

cunostintelor in domeniul securit6tii §i s5nkAtii in munc5. 
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Art. 28. (1) Instruirea periodic 5 se va efectua pe baza tematicilor intocmite de cAtre 

lucr5torul desemnat i aprobate de c5tre angajator, care vor fi pAstrate la persoana care 

efectueaz5 instruirea. 

(2) Intervalul de timp dintre dou5 instruiri periodice este: 

a. 30 de zile, cu durata de 2 ore pentru personalul urrnator: conducator auto, mecanic 

auto, electrician, pompier. 

b. trei luni, cu durata de 3 ore pentru personalul urm5tor: sudor, t3mplar, I5c5tu§ 

mecanic, electromecanic, instalator sanitar, zidar, fochist, administrator pa)une, paznic, 

muncitor necalificat; 

c. §ase luni, cu durata de 4 ore pentru personalul urrnator: bibliotecar, asistent medical, 

sor5 medical5, infirmier, buatar, spalAtoreas5, conservator muzeu, muzeograf, 

supraveghetor muzeu, magaziner, ingrijitor clAdire; 

d. un an, cu durata de 8 ore pentru personalul tehnico-administrativ; 

Art. 29. Verificarea instruirii periodice se face de catre eful ierarhic at celui care 

efectueaz5 instruirea i prin sondaj de c5tre Compartimentul Securitate i S5n5tate In Munc5, 

care va semna fi§ele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel c5 instruirea a fost f5cuta" 

corespunzator. 

Art. 30. lnstruirea periodica se face suplimentar celei programate in urm5toarele cazuri: 

a) c5nd un salariat a lipsit peste 30 de zile lucratoare; 

b) and au ap5rut modificari ale prevederilor de securitate i san5tate in munca privind 

activit5ti specifice ale locului de munca i/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, 

inclusiv datorit5 evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate; 

c) la reluarea activifatii dup5 un accident de munc5; 

d) la executarea unor lucrari speciale; 

e) la introducerea unui echipament de muna sau a unor modific5ri ale echipamentului 

existent; 

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

g) la introducerea oric5rei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. 

Art. 31. La nivelul Unit5tii Administrativ Teritoriale Orasul Com5nesti s-a constituit 

Comitetul de securitate si sanatate in munc5 prin dispozitie a Primarului. 

Art. 32. (1) Comitetul de Securitate si S5natate in Munc5 este constituit din 

reprezentanVi lucr5torilor Cu sarcini in domeniul securit5tii si sanatgtii in muncg (in num5r de 

trei), din angajator sau reprezentantul s5u legal si din reprezentantii s5i (in numar de trei), 

precum si din medicul de medicina muncii. 
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(2) Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele Comitetului de Securitate 

Sanatate in Munca. 

(3) Secretariatul Comitetului de Securitate 5i Sanatate in Munca va fi asigurat de catre 

lucratorul desemnat al Compartimentului Securitate 5i Sanatate in Munca. 

Art. 33. (1) Comitetul de Securitate i Sanatate in Munca va functiona pe baza 

regulamentului de functionare propriu, intocmit conform legislatiei in vigoare. 

(2) Reprezentantii lucratorilor in Comitetul de Securitate 5i Sanatate in munca vor fi 

ale5i pe o perioada de doi ani. 

(3) Componenta Comitetului de Securitate 5i Sanatate in Munca va fi adusa la 

cuno5tinta tuturor lucratorilor. 

Art. 34. (1) Angajatorul are obligatia sä asigure accesul lucratorilor la serviciul medical de 

medicina a muncii. 

(2) Sarcinile principale ale medicului/serviciului de medicina muncii constau in: 

a) prevenirea accidentelor de munca 5i a bolilor profesionale; 

b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena 5i sanatate in munca; 

C) asigurarea controlului medical al lucratorilor atat la angajarea in munca, 

cat 5i pe durata raporturilor de munca. 

(3) in vederea realizarii sarcinilor ce ii revin, medicul de medicina muncii poate propune 

angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului munch i unor salariati, determinata de 

starea de sanatate a acestora. 

(4) LUcratorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti 

din cadrul serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Orasului Comanesti au obligatia de 

a se prezenta la controalele de medicina muncii, conform programarilor facute de 

Compartimentul Securitate si Sanatate in Munca, in colaborare cu societatea prestatoare de 

servicii de medicina muncii cu care institutia are contract. 

2. Reguli privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea 

lucratorilor, pericolul gray si iminent 

Art. 35. (1) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare pentru acordarea 
primului ajutor, stingerea incendiilor 5i evacuarea lucratorilor, adaptate naturii 

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) angajatorul trebuie sa desemneze responsabili 

pentru aplicarea masurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor i evacuarea lucratorilor 

(conform Planului de evacuare a angajatilor 5i bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale Ora5u1 

Comanesti in situatii de urgenta). 
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(3) Desemnarea lucr5torilor mentionati la alin. (2) se va face prin dispozitie a Primarului, 

la propunerea compartimentelor de specialitate. 

Art. 36. (1) In vederea realizkii masurilor de securitate si san5tate in munc5 in cazul 

constat5rii st5rii de pericol gray si iminent de accident, angajatorul, prin grija Compartimentului 

Securitate si S5n5tate in Munca, a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgent5 si cu sprijinul 

tuturor directiilor, serviciilor si compartimentelor din cadrul Unit5tii Administrativ Teritoriale 

Orasul Comanesti, va desemna: 

a) lucr5torii care trebuie s5 opreasc5 echipamentele de munca; 

b) lucr5torii care trebuie s5 contacteze serviciile specializate; 

C) lucr5torii care au capacitatea necesar5s elimine starea de pericol gray si iminent. 

Art. 37. Modalitatea efectivA de desemnare si atributiile lucrAtorilor prev5zuti la art. 35 si 

art. 36 se stabilesc de catre Primarul Orasului Comanesti la propunerea compartimentelor de 

specialitate, cu respectarea legislatiei in domeniu. 

Art. 38. (1) Angajatorul are obligatia de a asigura instruirea necesar5 lucr5torilor 

prevazuti la art. 35 si 36. 

(2) Instruirea lucrkorilor nu va comporta nici o cheltuial5 pentru acestia, fiind efectuat5 

In timpul programului de lucru. 

Art. 39. Angajatorul trebuie s5 ia masurile necesare in vederea consult5rii lucr5torilor 

si/sau reprezentantilor acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea 

sanatatea in munca. 

3. Reguli privind igiena, protectia securit5tii si sAn5t5tii in munca a lucr5toarelor 

gravide si/sau mame, I5uze sau care al5pteazA 

Art. 40. Potrivit legislatiei in vigoare, Unitatea Administrativ Teritorial5 Orasul 

COMANESTI are urmAtoarele obligatii: 

a. S5 previna expunerea lucr5toarelor gravide si/sau mame, 15uze sau care 

alapteaza la riscuri ce le pot afecta securitatea si sankatea si sä nu le constr5ng5 

la efectuarea unor munci claunkoare s5n5tatii sau starii lor de graviditate on 

copilului nou n5scut dup5 caz. 

b. Dac5 o lucratoare gravid 5 si/sau mam, I5uz5 sau care al5pteaz5 isi desf5soar5 

activitatea intr-un loc de munc5 care prezint5 riscuri pentru securitatea si sAn5tatea sa, on cu 

repercusiuni asupra sarcinii, angajatorul este obligat s Ii modifice in mod corespunz5tor 

conditiile si/sau orarul de munca ori, dad nu este posibil s5 o repartizeze la alt loc de munca 

f5r5 riscuri pentru securitatea si s5natatea sa, conform recomandkilor medicului de medicina 
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muncii sau a medicului de familie, Cu mentinerea veniturilor salariale, la cererea scrisa a 

lucratoarei. 

c. SS anunte in scris, lucratoarele asupra evaluarii privind riscurile la care pot fi 

supuse la locurile lor de munca. 

d. 55 acorde celelalte drepturi cuvenite lucratoarelor gravide 5i/sau mame,lauze sau 

care alapteaza prevazute in Iegislatia in vigoare. 

Art 41. In baza recomandarii medicului de familie, lucratoarea gravida care nu poate 

indeplini durata normala de munc5 din motive de sanatate, a sa sau a fatului ski, are dreptul la 

reducerea cu o patrime a duratei normale de munc5, Cu mentinerea veniturilor salariale, 

suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementarilor legale privind 

sistemul public de pensii i alte drepturi de asigur'ari sociale. 

Art. 42. (1) Angajatorii au obligatia de a acorda lucratoarelor gravide dispensa pentru 

consultatii prenatale (dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere 

platite luicratoarei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru 

efectuarea consultatiilor 5i examenelor prenatale pe baza recomand5rii medicului de familie 

sau a medicului specialist) in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul 

programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale. 

(2) Acordare dispensei pentru consultatii prenatale se face la cererea scrisa a lucratoarei in 

cauza. General, solicitarea. 

4. Reguli privind protectia mediului 

Art. 43. Pentru prevenirea riscurilor ecologice 5i a producerii daunelor, salariatii Unitatii 

Administrativ Teritoriale °RAS COMANESTI 5i din cadrul serviciilor publice subordonate 

Consiliului Local al Ora5ului Comane5ti trebuie sa respecte urmatoarele reguli: 

a. Sa nu arunce baterii, acumulatori, anvelope uzate in gunoiul menajer, ele 

urmand a Ii depozitate in locuri special amenajate; 

b. Sa evite scurgerile de substante chimice sau de alte substante toxice din 

diferite a mbalaje; 

c. 55 respecte obligativitatea colectarii selective a deseurilor pentru cre5terea 

gradului de reciclare 5i valorificare a de5eurilor colectate selectiv; 

d. colectarea selectiva aplicata" urmatoarelor categorii de de5euri: 

- de5euri de hartie 5i carton; 

- de5euri de metal 5i plastic; 

- de5euri de sticla. 
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e. pe fiecare locatie din 	institutiei vor fi amplasate recipiente de colectare 

selective" amplasate intr-un loc usor accesibil, marcat i indicat corespunzator. 

Capitolul III 

Reguli privind respectarea principiului nediscriminkii si al inlaturarii oricarei 

forme de incjIcare a demnitatii 

Art. 44. Unitatea Administrativ Teritorialg Ora s COMANESTI respect5 principiul libert5tii 

alegerii locului de munc5, a profesiei, meseriei sau a activitjtii pe care urmeaz5 sa .  o presteze 

salariatul. 

Art. 45. Nici un salariat nu poate fi obligat 55 munceasc5 sau sa' nu munceasa intr-un 

anumit loc de munc5 on intr-o anumit5 profesie, conform legislatiei in vigoare. 

Art. 46. Nici un salariat nu poate fi fortat sj indeplineasc5 once muncj sau serviciu sub 

amenintare, on pentru care salariatul nu si-a exprimat consimt.5mantul in mod liber. 

Art. 47. (1) Tuturor salariatilor le sunt recunoscute: dreptul la platj egal5 pentru munc5 

egaI5, dreptul la protectia datelor Cu caracter personal precum si dreptul la protectie impotriva 

concedierilor colective, conform prevederilor legale. 

(2) Tuturor salariatilor le este recunoscut dreptul la libertatea gandirii si exprimJrii, cu 

respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri. 

Art. 48. In cadrul Unit5tii Administrativ Teritoriale Ora s COMANESTI, in relatiile de 

munc5, functioneaz5 principiul egalit5tii de tratament fat5 de toti salariatii, sunt respectate 

principiul nediscrimin5rii, precum si principiul egalit5tii de sanse intre femei si b5rbati. Relatiile 

de munc5 se bazeaza pe principiul consensualit5tii si al bunei credinte. 

Art. 49. Once salariat care presteaza o munc5 in cadrul institutiei beneficiaz5 de 

respectarea demnit5tii si a constiintei sale, far5 nici o discriminare. 

Art. 50. lnstitutia asigura intreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de 

discriminare directj sau indirect6 fat5 de once salariat, pe motiv c5 acesta apartine unei rase, 

nationalit5ti, etnii, religii, optiune politic5, handicap, categorie sociala sau defavorizat5 on 

datorita convingerilor, vArstei, dizabilitSibor , bolilor cronice necontagioase, infectkii HIV, a 

sexului, a orienfaril sexuale, on apartenentei la o categorie defavorizat5, manifestat5 in 

urm5toarele domenii: 
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a. incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea raportului de munca; 

b. stabilirea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului; 

c. acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul; 

d. conditii de munca echitabile i satisfacatoare; 

e. formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala; 

f. aplicarea masurilor disciplinare; 

g. stabilirea de salarii egale pentru munca egala; 

h. protectie impotriva somajului; 

i. dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta. 

Art. 51. In cadrul relatiilor dintre angajatii Unitatii Administrativ Teritoriale Oras 

COMANE5T1 5i cei din cadrul serviciilor publice subordonate CL. precum si a relatiilor dintre 

angajati si alte persoane fizice cu care vin in contact in indeplinirea atributiilor de serviciu, se 

interzice once comportament care prin efectele lui defavorizeaza sau supune unui tratament 

injust sau degradant o persoana sau un grup de persoane. 

Art. 52. Nu constituie o incalcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o 

persoana care nu corespunde cerintelor postului 5i standardelor profesionale, atat timp cat 

aceasta nu constituie act de discriminare. 

Art. 53. Constituie abatere de la prezentul regulament intern once comportament cu 

caracter nationalist - 5ovin, de instigare la ura rasiala sau nationala, on acel comportament ce 

vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere ostile, degradante, umilitoare sau 

ofensatoare indreptate impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

Art. 54. Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei i barbati i pentru 

eliminarea discriminarii directe 5i indirecte pe criterii de sex se aplica in conformitate cu 

prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei 5i bkbati. 

Art 55. incalcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminkii 5i al inlaturkii 

orickei forme de incalcare a demnitatii, constituie abatere disciplinara. 
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CAPITOLUL IV 

Drepturile si obligatiile institutiei si ale salariatilor. Reguli generate 

1. Drepturi si obligatii ale institutiei 

Art. 56. Managementul institutiei este asigurat de cAtre Primarul Orasului ComAnesti si 

este sprijinit de o echip5 format 5 viceprimar, secretarul orasului, administratorul public si 

conduatorii compartimentelor de specialitate (directori executivi, sefi de servicii, birouri si 

compartimente). 

Art. 57. (1) Primarul Orasului Com5nesti indeplineste functia de autoritate public. 

Pentru punerea in aplicare a activit5tilor date in competenta sa prin actele normative 

(Constitutia Romaniei, decretele Presedintelui Romaniei, hotArari 5i ordonante ale Guvernului, 

hot5rari ale Consiliului Local al Orasului Comanesti ), primarul beneficiaz5 de un aparat de 

specialitate, pe care II conduce. 

(2) Primarul, Viceprimarul, Secretarul orasului impreun5 cu aparatul de specialitate 

constituie o structur5 functional5 cu activitate permanent. 

Art. 58. Primarul are functia de ordonator principal de credite. 

Art. 59. Primarul, in calitate de conductor at aparatului propriu de specialitate are 

urm5toarele atributii principale, exercitate prin intermediul 5i cu sprijinul aparatului de 

specialitate: 

a. s5 stabileasc5 modul de organizare 5i de functionare at institutiei; 

b. s5 stabileasca prin "fisa postului" atributiile corespunzAtoare pentru fiecare 

angajat, la propunerea conduc5torului compartimentului de specialitate si/sau coordonarea 

Compartimentului Resurse umane; 

c. s dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalit5tii lor; 

d. s 	exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, 

in mod direct sau, dup5 caz, prin sefii compartimentelor de specialitate; 

e. s 	aplice sanctiuni disciplinare atunci cand se constat5 a au fost sAvarsite 

abateri, potrivit legii. 

Art. 60. (1) Primarul, direct on prin intermediul compartimentelor de specialitate, in 

calitate de angajator are, in principal, urm5toarele obligatii: 

a. 55 informeze salariatii asupra conditiilor de munc5 5i @supra elementelor 

care privesc deslAsurarea relatiilor de munca; 
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b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la 

elaborarea normelor de munc5 si conditii corespunzatoare de munca; 

c. sa acorcle salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si din contractele 

individuale de munc5, dup5 caz; 

d. sa se consulte cu sindicatul in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze 

substantial drepturile si interesele salariatilor; 

e. s5 pl5teasc5 toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum 

sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 

f. sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a 

solicitantului; 

g. numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea 

raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate; 

h. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat in parte, in limitele 

legalitii si in conformitate cu atributiile de serviciu ale angajatilor stabilite prin fisa postului; 

i. sa exercite in permanent5 controlul asupra modului de indeplinire de catre fiecare 

salariat a sarcinilor sale de serviciu prev5zute in fisa postului; 

j. s constate savarsirea abaterilor disciplinare, a pagubelor materiale produse de 

salariati; 

k. garantarea aplicarii tuturor prevederilor legale in materia dreptului muncii si 

asigurarea informarii salariatilor despre aceste proceduri; 

I. garantarea asigur5rii procedurii de solutionare a cererilor sau reclamatiilor salariatilor 

in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca si a legislatiei in vigoare; 

m. s5 informeze salariatii asupra conditiilor de munc5 si asupra elementelor care privesc 

desfasurarea relatiilor de munca, precizand: riscurile specifice postului, data la care contractul 

individual de munca urmeaz5 sa-si produca efectele, natura contractului individual de munc5, 

durata concediului anual de odihn5, conditiile de acordare a preavizului Si durata acestuia, 

salariul de baza si alte elemente constitutive ale salariului, precum si data platii salariului, 

durata normara a muncii, locul de munca, atributiile i raspunderile fiecaruia; programele 

individualizate de munca si de lucru; 

n. sa asigure respectarea normelor legale privind durata timpului de lucru si a celui de 

odihna, precum si conditiile specifice, dupa caz, privind munca femeilor si a tinerilor; 

o. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor, in afara 

cazurilor prevazute de dispozitiile Iegale; 
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p. sa plkeasc5 salariile inaintea orickor alte obligatii b5nesti. 

2. Drepturi i obligati' ale salariatilor. Interdictii 

Art. 61. Salariatii UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIELE ORAS COMANESTI si cei din 

serviciile publice subordonate Consiliului Local Comanesti au urmkoarele drepturi: 

a. dreptul la salarizare pentru munca depus'A; 

b. dreptul la pauza de masa', repausul zilnic i sa'pt5manal; 

c. dreptul la zilele de s5rba'tori legale si la concediu de odihna" anual; 

d. dreptul la demnitate in munca; 

e. dreptul la egalitate de sanse si de tratament, respectiv: 

f. dreptul de alegere on exercitare libera" a profesiei sau activitkii; 

g. dreptul de angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la 

toate nivelurile ierarhiei profesionale conform legislatiei aplicabile; 

h. dreptul la venituri egale pentru munca" de valoare egala; 

i. dreptul la informare si consiliere profesionalg, programe de initiere, perfectionare, 

specializare profesional5; 

j. dreptul la promovare la once nivel ierarhic si profesional in conditiile legii; 

k. dreptul la conditii de muna ce respect a" normele de sanatate si securitate in munc6; 

I. dreptul la masuri de protectie Si asigurki sociale; 

m. drepturi egale pentru femei si b'arbati. 

n. dreptul la securitate i sanatate in munc5; 

o. dreptul de acces la formarea profesional5; 

p. dreptul la informare i consultare; 

r. dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munc6 si a mediului 

In munc5; 

s. dreptul de a participa la actiuni colective organizate in conditii legale; 

t. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Art 62. Salariatului ii revin, in principal, urmkoarele obligatii: 
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a. sä respecte strict programul de lucru; 

b. s5 indeplineasca intocmai si la timp atributiile ce ii revin conform fisei 

poStului si a dispozitiilor de serviciu transmise pe cale ierarhica; 

. 	c. s5 respecte disciplina muncii, ordinea si curatenia la locul de munca; 

s5 se prezinte la controlul medical periodic, conform programarii fAcute de 

Compartimentul Protectia Muncii; 

d. s apere bunurile institutiei indiferent de localizarea acestora; 

e. s5 	informeze 	conduc5torul 	locului 	de 	munca 	despre 	once 	situatie 

perturbatoare sau generatoare de prejudicii; 

f. s 	promoveze raporturile colegiale si mentinerea comport5rii corecte in 

cadrul relatiilor de munc5; 

g. s'a anunte conducatorul locului de munc5 in situatia in care beneficiaz5 de 

concediu medical, de indata, dar nu mai tarziu de cinci zile de la aparitia situatiei; 

h. s5 foloseasc5 instalatiile, tehnica de calcul, dotArile incredintate la parametrii de 

functionare mentionati in documentatia tehnica si in conditii de deplin5 sigurant5; 

gospod5reasc5 cu grij5 materiile prime, materialele, combustibilii i energia, 

inl5turand once neglijenta in pastrarea si administrarea bunurilor materiale; 

j. sa se asigure, atunci and este ultima persoana care p5r5seste inc5perea, c5 toate 

instalatiile curente din dotare (instalatii de alimentare cu apa, instalatii electrice, etc.) se af15 in 

stare de nefunctionare; 

k. s5 respecte cu strictete normele de s5natate i securitate a munch i si cele privind 

folosirea echipamentului de protectie si de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricaror 

situatii care ar putea pune in primejdie cl5dirile, instalatiile institutiei, integritatea corporal 5 sau 

san5tatea unor persoane; 

I. s5 nu utilizeze echipamentul de lucru sau de protectie, precum si dot5rile institutiei in 

interes personal; 

m. s respecte prevederile cuprinse in Regulamentul Intern, in contractul individual de 

munc5, precum si in fisa postului si actele normative in vigoare; 

n. s5 fie fidel fat 5 de institutie in executarea atributiilor de serviciu; 

o. s respecte secretul de serviciu; 
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p. s5 r5spund5 patrimonial, in temeiul normelor si rAspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse institutiei din vina 5i in legatura cu munca sa; 

r. sa respecte principiile impartialit5tii si nediscriminkii; salariatii institutiei sunt obligati 

s5 aib5 o atitudine obiectiv5, neutr5 fat 5 de once interes politic, economic, religios, sau de aka 

natura in exercitarea atributiilor specifice postului; 

s. s5-si indeplineasc5 atributiile de serviciu cu responsabilitate, competent5, eficientA, 

corectitudine si constiinciozitate; 

t. salariatii sunt obligati ca, In cadrul relatiilor de serviciu, sa nu aducg atingere onoarei, 
reputatiei i demnit5tii persoanelor cu care intrA in contact, prin natura relatiilor de serviciu, 

salariati ai institutiei sau din afara acesteia; 

u. salariatii sunt obligati s5 foloseasca cu eficient5 timpul de lucru si dot5rile institutiei 

pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu specifice postului. 

Art. 63. De asemenea, salariatul are urm5toarele interdictii: 

a. s5 nu efectueze, in timpul programului de lucru, activitati care nu au leg5tura" cu 

sarcinile de munc5 specifice; 

b. sa paraseasca locul de mund fa'rj aprobarea sefului ierarhic; 

c. s inceteze nejustificat lucrul; 

d. s5 falsifice actele privind diversele evidente; 

e. s5 scoat5 sau s depoziteze in incinta institutiei bunuri materiale f5r5 forme 

legate; 

f. s 	pretinclalprimeasc5 de la alti salariati, studenti sau persoane str5ine 

avantaje pentru exercitarea atributiilor de serviciu; 

g. s5 foloseasc5 numele institutiei, departamentului, in scopuri care pot duce la 

prejudicierea institutiei; 

h. sa introduca in incinta institutiei obiecte sau produse interzise de lege, on materiale 

sau produse care ar putea provoca incendii sau explozii, cu exceptia celor utilizate in activitatea 

curenta; 

comit5 sau s5 incite la once act care tulbura buna desfasurare a activitatii institutiei; 

j. s5 foloseasca in interes personal bunurile sau capacit5tile institutiei ; 

k. s5 simuleze boala; 

I. s5 instraineze oricare bunuri date in folosint5 sau p5strare; 
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m. s5 introduc5 5i/sau s faciliteze introducerea in incinta institutiei a persoanelor str5ine 

f5r5.  ca  acestea s5 se afle in interes de serviciu; 

n. intrarea sau ieirea din incinta institutiei prin alte locuri deck cele stabilite de 

conducere; 

o. distrugerea si/sau deteriorarea materialelor sau a dispozitivelor specifice realiz5rii 

atributiilor de serviciu; 

p. folosirea calitatii de salariat pentru obtinerea de avantaje in scop personal; 

r. sä nu introduca in institutie unele m5rfuri in scopul comercializArii acestora; 

s. efectuarea orelor suplimentare fa'ra" acordul conducerii; 

t. ieOrea nejustificata din incinta institutiei in timpul orelor de program; 

t. consumul §i introducerea in incinta institutiei a bjuturilor alcoolice, a drogurilor, a 

substantelor i medicamentelor ilegale, sau a altor substante interzise in timpul programului de 

lucru; 

u. s5 participe la acte de violenta sau sá le provoace; 

v. sa.  intarzie la prograrnul de lucru; 

x. s absenteze nemotivat de la serviciu; 

y. s5 foloseasc5 violenta fizica sau de limbaj; 

z. hartuirea sexual. 

Art 64. Nerespectarea obligatiilor Si interdictiilor precizate la art. 62 si art. 63 constituie 

abatere si va fi sanctionat5 disciplinar, material, civil sau penal, dup5 caz. 

3. Reguli generale 

Art. 65. Resursele materiale 

Resursele materiale aflate la dispozitia angajatilor reprezinta bunuri ale institutiei si nu 

pot fi utilizate in scopuri personale. 

Art. 66. (1) Legitimatia de angajat. Documentul care atesta statutul de angajat este 

legitimatia. Ea trebuie sa fie vizat5 si semnata atre conducerea institutiei. Pierderea acesteia 

trebuie anuntata in cel mai scurt timp posibil. 

Art. 67. Date personale 
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Salariatii au obligatia s5 anunte in termen de 5 (cinci) zile si s5 prezinte documente la 

Compartimentul Resurse Umane, asupra oric5rei modific5ri privind: 

a. adresa si numarul de telefon; 

b. starea civil; 

c. preschimbarea actului de identitate; 

d. studii sau cursuri de perfectionare absolvite. 

Art. 68. Concediul de boal5 

(1) In caz de incapacitatea temporar5 de munc5, salariatul are obligatia sa anunte de 

indat5, dar nu mai tarziu de cinci zile de la aparitia situatiei, seful ierarhic in legatura cu boala 

survenit5, precum I cu numarul de zile de incapacitate temporar5de munc5. 

(2) DacS nu se respect 5 aceasta cerint5, salariatul va figura in pontaj Cu absente 

nemotivate si nu va fi remunerat pe caz de boaI5, urmand ca raportul de 

serviciu/contractul individual de munc5 s5 fie suspendat conform prevederilor legale. 

Dup5 vizarea certificatului de concediu medical de c5tre medicul de familie, salariatul 

este obligat s5-I depun5 p5n5 in ultima zi a lunii curente in care a survenit incapacitatea 

temporar5 de munca, la Compartimentul Resurse Umane. Abuzul sau falsificarea 

constituie abatere disciplinar5 impotriva c5rora se aplicA masurile de sanctionare 

corespunz5toare. Certificatul medical va fi adus la Compartimentul Resurse Umane, dup5 

ce in prealabil a fost instiintat superiorul ierarhic al salariatului. 

(3) Art. 69. Competente 

Competentele (limitele in care salariatul poate lua decizii) sunt cele prev5zute in fisa 

postului. 

Art. 70. Relatiile de colaborare 

Salariatului i se solicit5 un comportament adecvat, amabil si colegial cu persoanele cu 

care are relatii de colaborare. Va furniza toate informatiile care crede ca pot fi obtinute in 
cadrul relatiilor de serviciu. Va da dovad5 de solicitudine si nu va crea st5ri conflictuale 

nedorite. 

Art. 71. Relatiile ierarhice 

1. Personalul de conducere poart6 raspunderea pentru buna desf5surare a activit5tii din 

sectorul pe care il coordoneaz5. 
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2. Salariatii au obligatia sa indeplineasca la termen 5i in conditii bune toate sarcinile din 

fia postului 5i sa respecte deciziile conducerii institutiei sau a 5efului ierarhic. 

3. in cazul savar5irii unor abateri sau dac5 salariatii nu i.5i indeplinesc atributiile, 5efii de 
servicii, birouri compartimente etc. au  obligatia de a aplica dispozitiile capitolului VIII, din 
prezentul regulament. 

Art. 72. Relatiile cu presa 

Daca salariatii sunt contactati de ziari5ti, ace5tia sunt liberi s ii exprime opiniile 

personale, dar nu in numele institutiei. 

Art. 73. Mentinerea ordinii 

1. Salariatul are obligatia sã mentin5 ordinea 5i curStenia la locul de munc5 5i in spatiile 

de folosint5 comun5. 
2. Birourile vor avea in permanent5 un aspect placut 5i civilizat, atat pe durata 

programului de lucru, c5t 5i dupa terrninarea acestuia. 

CAPITOLUL V 

Organizarea timpului de rnunc5 5i de odihn5 

Art. 74. Timpul de munca reprezint5 timpul pe care salariatul II folose5te pentru 

indeplinirea sarcinilor de munc5. 

Art. 75. Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normal5 a timpului de munca 

este de 8 ore pe zi 5i de 40 ore pe s'apt5m5n5. 

Art. 76. Programul de lucru al salariatilor din cadrul aparatului de specialitate ala 

Primarului Ora5ului Com5ne5ti 5i din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala este de luni 

pan5 joi, intre orele 07.30 -16.00 iar, vineri intre orele 07.30 -13.30; 

Art. 77. Primarul poate stabili sau aproba un program individualizat pentru anumite 

departamente sau pentru anumite persoane, adaptat in functie de necesit5tile institutiei sau 

ale salariatilor. Acest program functioneaza cu respectarea prevederilor art.75. 

Arf. 78. Program de luau inegal. 

Munca de noapte. 
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(1) Munca de noapte efectuat5 de salariatii din cadrul institutiei va fi pl5tita conform 

prevederilor legale in vigoare. 

Art. 79. Pentru personalul angajat cu un program de lucru inegal, a c5rui durat5 zilnica a 

timpului de munc5 este de 12 ore, obligatoriu este urmat5 de o perioad5 de repaus de 24 de 

ore. 

Art. 80. Durata maxima" legal 5 a timpului de munc5 nu poate depasi, de regul5, 48 de ore 

pe s5ptAman5, inclusiv orele suplimentare. 

Art. 81. (1) Evidenta prezentei angajatilor la program prin condici de prezent5, angajatii 

fiind obligati s semneze aceste condici la ora inceperii programului si la ora termin5rii 

programului de lucru. 

Art. 82. (1) Deplas5rile pe teren se efectueaz5 cu aprobarea sefului ierarhic superior. 

(2) Evidenta deplasarilor pe teren se tine intr-un registru care trebuie s5 cuprincla 

urmStoarele rubrici: numele si prenumele salariatului, data, ora plecarii i intoarcerii din si la 

sediul, ora, locul unde se face deplasarea Cu acordul sefului ierarhic superior. 

Art. 83. Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munc5 s5pt5mAnal 

prevAzut5 la art. 79 sau art. 78, dupa caz, este considerata munc5 suplimentar5. 

Art 84. (1) Munca suplimentar5 se efectueaz5 numai in situatii deosebite, impuse de 

interesele institutiei, la solicitarea conducgtorilor departamentelor din structura organizatoric5 

a institutiei i cu acordul salariatului. In cazuri de for -0 major, pentru lucr5ri urgente destinate 

prevenirii producerii unor accidente sau inlAturgrii consecintelor unor accidente, munca 

suplimentar5 se efectueaz5 far5 acordul salariatului, 

(2) Pentru salariatii din subordinea direct 5 a Primarului Orasului Com5nesti, dispunerea 

efectu5rii de ore suplimentare se face de ca"tre primar. 

Art. 85. Munca efectuat5 peste durata normala a timpului de lucru nu poate dep5si, de 

regulA, 8 ore/sapt5maria si 360 ore/an, 

Art. 86. Compensarea orelor suplimentare se face in conformitate cu legislatia in vigoare 

Art. 87. Prezenta in institutie in afara programului de lucru se dispune de catre seful 

ierarhic direct si se aprob5 de superiorul acestuia. 

Art. 88. Salariatii care, potrivit programului normal de lucru, Ii desfasoara activitatea in 

timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaz5 pentru orele lucrate in acest interval de un 
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spor pentru munca prestata In timpul noptii de 25% din salariul de baz5, dac5 timpul astfel 

lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru sau efectueaza munca de 

noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sail lunar de lucru 

Art. 89 Timpul de odihn5 se acord5 sub form 5 de repaus s5ptarnanal ce se acorda dou5 

zile consecutiv, de regula samb5ta i duminica sau in functie de specificul structurii; 

Art. 90. (1) 55rb5torile legale. 

Zilele de sarbatori legale i religioase se acorda de angajator cu respectarea legislatiei in 

domeniu, astfel: 

-1 si 2 lanuarie; 

- prima si a doua zi de Paste; 

- prima si a doua zi de Rusalii; 

- 1 Mai; 

- 15 August; 

-1 Decembrie; 

- prima si a doua zi de 

Craciun; 

- 2 zile pentru fiecare dintre cele dou5 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora; 

- ate zile stabilite prin acte normative. 

(2) in situatia in care activitatea la locul de muna nu poate fi intrerupt5 in zilele de 

samb5t5 si duminic5, repausul s5ptamanal poate fi acordat si in ate zile ale Aptarnanii sau 

cumulat pe o perioad5 mai mare. 

Art. 91. (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor. 

(2) Dreptul la concediu de odihn5 anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 

renunt5ri sau limitari. 

Art. 92. (1) Durata concediului de odihn5 anual este de: 

- 21 de zile lucr5toare pentru salariatii care au o vechime in munc5 de 'Ana la 10 ani; 

- 25 de zile lucr5toare pentru salariatii care au o vechime in munc5 de peste 10ani. 

Alte drepturi privind numarul de zile de concediu suplimentar se stabilesc conform 

reglement5rilor legale in vigoare pe fiecare activitate in parte in functie de specificul activitatii. 

(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual este proportional5 cu 

activitatea prestat5 intr-un an calendaristic. 

24 



(3) S5rbStorile legate in care nu se lucreaza", precum 	i zilele libere pl5tite nu 

sunt incluse in durata concediului de odihn5 anual. 

Art. 93. (1) Concediul de odihn5 se efectueazAIn fiecare an. 

(2) Pe lang5 indemnizatia de concediu functionarii publici au dreptul la o prim 5 egala cu 

salariul de baza brut din luna anterioar5 plec5rii in concediu, conform legislatiei in vigoare. 

Art. 94. (1) Concediul de odihn5 se efectueaza in baza unei program5ri individuale, 

stabilite de catre conducatorii compartimentelor din structura organizatorica a institutiei, Cu 

consultarea salariatului, tinAndu-se seama de buna desf5surare a activit5tii institutiei. 

(2) Programarea se face pAn5 la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urrn5tor. 

(3) Pentru nevoi de serviciu neprev5zute, care fac necesar5 prezenta salariatului in 

institutie, se va proceda la rechemarea acestuia din concediul de odihn5 printr-o adresa scrisa si 

motivat5 de c5tre superiorul s5u ierarhic. 

(4) Compensarea in bani a concediului de odihn5 neefectuat este permisa numai in 

cazul incetarii contractului de munc5 sau a raporturilor de serviciu ale salariatilor. 

Art. 	95. 	Salariatii 	institutiei, 	au 	dreptul, 	la 	cerere, 	la 	concedii 	pentru 

formare/perfectionare profesionalS, acordate cu sau fara plata, conform legii. 

Art 96. (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul, la cerere, de 

zile lucr5toare libere pl5tite, care nu se includ in durata concediului de odihn5, dup5 cum 

urmeaza: 

a. c5s5toria salariatului - 5 zile lucr5toare; 

b. c5satoria unui copil at salariatului - 3 zile lucrAtoare; 

c. nasterea unui copil: 5 zile lucr5toare + 10 zile, dac5 a urmat un curs de 

puericultur5; 

d. decesul sotului/sotiei, copilului, pgrintilor, socrilor: 3 zile lucr5toare; 

e. decesul bunicilor, fratilor: 1 zi lucr5toare; 

f. controlul medical anual - 1 z\ lucr5toare. 

(2) Concediile prevazute la atm. (1) lit. a - e se acord5 intr-o perioad5 de maximum 30 zile 

de la producerea evenimentului, pe baza copiei certificatului respectiv si a altor documente, 

daca este cazul. 
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Art. 97. (1) Functionarii publici care Ii continua studiile in vederea promov5rii in clasa 

beneficiaza de concedii de studii plkit, in limita a 30 de zile lucr5toare anual, numai in situatia 

In care Primarul Orasului Comanesti apreciaza ca studiile sunt utile institutiei. 

(2) Pe durata concediului de studii platit functionarului public i se plateste salariul de 

!Dui pentru functia indeplinita, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Art. 98. (1) in conformitate cu prevederile Codului Muncii, salariatii incadrati cu contract 

individual de munc5, au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 

profesional5, cu sau far5 

Art. 99. (1) Salariatii au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate 

depasi 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea urmkoarelor situatii personale: 

a) sustinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere in institutiile de 

invatamant superior, curs seral sau fara frecventa, a examenelor de an universitar, cat si a 

examenului de licenta, pentru salariatii care urmeaza o forma de invatamant superior, curs 

seral sau fara frecvent5; 

b) sustinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei 

de doctorat, in cazul salariatilor care nu beneficiaz5 de burse de doctorat; 

C) prezentare la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate; 
(2) Salariatii au dreptul la concedii fara pIat, far limita preva . zuta la alin. (1), in urmatoarele situatii: 

a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata in certificatul medical; de 

acest drept beneficiaza atat mama salariata, cat 5i tatal salariat, daca mama copilului nu beneficiaza, 

pentru acelea5i motive, de concediu fa"ra plata; 

b) tratament medical efectuat in stra'inatate pe durata recomandata de medic, dac5 cel in cauza nu 

are dreptul, potrivit legii, la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum i pentru 

insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei on a unei rude apropiate - copil, frate, sora, parinte, pe timpul 

cat ace5tia se afla la tratament in stra . inatate -, in ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului 

Sanatatii. 

(3) Concedii fara plata pot fi acordate 51 pentru interese personale, altele deck cele prevazute la aim. 

(1)51 (2), pe durate stabilite prin acordul partilor. 

Concedii fara plata se vor acorda in baza solicitarii salariatului, avand acordul scris al 

superiorului ierarhic 5i cu aprobarea Primarului Ora5ului Com5nesti . 

Concediile far5 plat5 se aproba de catre primar, doar dac5 se considera ca absenta 

salariatului nu va perturba activitatea institutiei. 
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Solicitarea privind acordarea concediului f5r5 plat, cu toate aprobarile prevAzute mai sus va fi 

depus5 la Compartimentul Resurse umane cu cel putin 5 zile lucr5toare inainte de data de 

incepere a acestuia. 

CAPITOLUL VI 

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale 

ale salariatilor 

Art. 100. Salariatii pot reclama on sesiza incAlc5ri ale legii in cadrul autorit5tii publice si al 

altor unit5ti, s5vArsite de cAtre persoane cu functii de conducere sau de executie. 

Art. 101. (1) Cererile si reclamatiile individuale ale salariatilor sunt analizate si 

solutionate, conform legii, de c5tre compartimentele de specialitate sau functionale din cadrul 

institutiei c5rora le sunt adresate. 

(2) Solutionarea acestora se va face in termen de maxim 30 zile (dup5 caz) de la data 

inregistr5rii cererii sau reclamatiei, pe baza raportului comisiei de disciplin5, institutia comunic5 

In scris raspunsul c5tre petitionar. 

(3)In raspuns se indic5, in mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate. 

(4) Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale 

salariatului, nu se iau in considerare. 

Art. 102. Salariatii nemultumiti de modul de solutionare a cererii sau 

reclamatiei se pot adresa in scris sau s5 se inscrie pentru audient5 la Primarul orasului. 

Art. 103. Salariatii nemultumiti de rezultatul comunicat de institutie cu privire la cererile 

si reclamatiile tor, se pot adresa instantelor judec5toresti competente stabilite conform Codului 

de procedura civil , fiind considerate conflicte de munc5, iar daca stint lezati in drepturile lor, se 

pot adresa instantei de contencios administrativ, tinand seama de termenele i procedura 

prev5zuta de lege. 

Art. 104. In fata comisiei de disciplin5 sau a altor organe similare, avertizorii in interes 

public beneficiaz5 de protectie, dup5 cum urmeaz5: 

a. salariatul are dreptul sa" refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor 

primite de la superiorul ierarhic, dac5 le consider 5 ilegale. Dac5 cel care a emis 

dispozitia o formuleazA in scris, salariatul este obligat s5 o execute, cu exceptia 
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cazului in care aceasta este vadit ilegala. Salariatul are indatorirea s6 adua la 

cuno5tint5 superiorului ierarhic at persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii. 

b. avertizorii in interes public beneficiaz5 de prezumtia de buna-credinta, [Ana 

la proba contrara; 

c. la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de 

avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritkii 

publice, au obligatia de a invita un reprezentant at sindicatului. 

CAPITOLULVII 

Abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile 

Art 105 (1) Once actiune sau inactiune, s5varit5 cu vinov5tie de catre angajati, prin care 

au fost incalcate indatoririle de serviciu, normele de conduit a profesionala i civic 5 prevkute 

de lege, regulamentul intern, contractul individual de munca sau dispozitiile legale ale 

conduckorilor ierarhici, constituie abatere disciplinara i se sanctioneaza conform prevederilor 

prezentului regulament. 

(2) Abaterea disciplinara este o fapt5 in legAtur5 cu munca si care const5 intr -o actiune 
sau inactiune s5varit5 cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul individual de munc5, ordinele 	i dispozitiile legate ale 

conduckorilor ierarhici. 

(3) Constituie abatere disciplinar5 urrnkoarele fapte: 

a. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; 

b. neglijenta si intarziere repetata in rezolvarea lucrArilor; 

c. desfasurarea altor activitki decat cele stabilite prin fisa postului in timpul 

orelor de program sau a unor activitati Cu caracter politic; 

d. refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu; 

e. absenta nemotivata de la serviciu sau intarzierea repetata de la serviciu; 

f. interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului 
legal; 

g. nerespectarea secretului profesional 	sau a 	confidentialit5tii lucr5rilor Cu 
acest caracter; 

h. manifest5ri care aduc atingere prestigiului institutiei; 

i. inalcarea prevederilor legate referitoare la indatoriri, incompatibilit5ti, conflicte de 

interese i alte interdictii stabilite prin lege; 
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j. fumatul in locurile nepermise; 

k. refuzul de a se supune aplicarii procedurilor privind sanatatea si securitatea in mund, 

protectia munch; 

I. 	facilitarea 	introducerii 	sau 	distribuirii 	in 	unitate 	a 	bauturilor 	alcoolice, 

substante/medicamente al caror efect produc dereglari comportamentale, pentru a fi 

consumate la locul de munca; 

m. once alte fapte interzise de lege. 

Art. 106. (1)In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce 

se aplica functionarilor publici sunt: 

a. mustrare scrisa; 

b. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de !Jana la 3 luni; 

C. suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de 

promovare in functia public pe o perioada de la 1 la 3 ani; 

d. retrogradarea in functia public pe o perioada de pana la un an. 

e. destituirea din functia public. 

(2) in raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplica 

personalului contractual sunt: 

a. avertismentul scris; 

b. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in 

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 

c. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

d. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de 

conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 

e. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

CAPITOLUL VIII 

Suspendarea contractului individual de mund sau a raportului de serviciu 

Art. 107. (1) In situaVa in care salariatul are un numar de trei absente nemotivate consecutiv, 

incepand cu a patra zi i se suspend a de drept contractul individual de muncal raportul de 

serviciu, dup5 caz, pang la data solutionkii cauzei prin cercetare administrativa. 
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(2) Seful ierarhic sesizeaza Comisia de Disciplina Cu atributii in domeniu, precum si 

Primarul orasului, despre situatia prevazuta la alin (1), in vederea demar5rii cercet5rii 

administrative. 

(3) Suspendarea contractului individual de munca sau a raportului de serviciu se face la 

sesizarea sefului ierarhic de catre Compartimentul Resurse Umane. 

(4) Pe durata suspendarii contractului individual de munc5, salariatul nu 

beneficiaza de drepturi banesti. 

CAPITOLUL IX 

Reguli referitoare la procedura disciplinara 

Art. 108. Constatarea, cercetarea, aplicarea i contestarea sanctiunilor disciplinare se 

face, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 - Statutul Functionarilor Publici, Legii nr.53/2003 - 

Codului Muncii i H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor 

de disciplina, dupa caz. 

Art. 109. (1) Nici o persoana din cadrul aparatului de specialitate at Primarului si din cadrul 

serviciilor publice subordonate nu poate da informatii si date referitoare la problemele 

institutiei catre mass-media personal, ci numai prin intermediul persoanei desemnate cu aceste 

atributii de catre conducatorul institutiei. 

(2) Nerespectarea alin. (1) constituie abatere disciplinara. 

Art 110. (I) Salariatii institutiei au obligativitatea ca in situatia de suspendare la cerere, 

lichidare, demisie sã-si predea toate documentele si lucrarile avute in gestiune. 

(2) Nerespectarea alin. (1) constituie abatere disciplinara. 

Art. 111. Angajatilor din aparatul de specialitate at Primarului si din cadrul serviciilor 

publice subordonate C.L. le este interzisa eliberarea de copii, catre terti, dupa cererile depuse in 

institutie care au viza sau rezolutia sefilor ierarhici, precum si a documentelor sau notelor 

interne purtate intre directii sau servicii, cu exceptia solicitarilor institutiilor abilitate ale 

statului. 

Art. 112. Angajatii din aparatul de specialitate al Primarului si din cadrul serviciilor 

publice subordonate C.L, au obligatia de a respecta contractul/acordul colectiv de munca, codul 

de conduita stabilit conform prevederilor legate, precum i programul de lucru stabilit prin 

dispozitia primarului. 
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A. Reguli referitoare la procedura disciplinara pentru functiile publice 

Art. 113. In cadrul institutiei este numita prin dispozitie, Comisia de discipling si 

Comisia paritara. Comisia de disciplina i Comisia paritara sunt constituite si Ii desfasoara 

activitatea conform prevederilor legate. 

Art. 114. Comisia paritara se intruneste la solicitarea: 

a. primarului; 

b. presedintelui acesteia; 

c. sindicatului reprezentativ at functionarilor publici; 

d. majoritatii functionarilor publici. 

Art. 115. Avizul comisiei paritare are caracter consultativ si este intotdeauna dat in scris 

motivat. 

Art. 116 (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 106 alin. (1) lit, a) se poate aplica 

direct de dtre persoana care are competenta legala de numire in functia publica. 

(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 106 alin. (1) lit. b) - e) se aplica de persoana 

care are competenta legala de numire in functia public, la propunerea comisiei de disciplina. 

(3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate deck dupa cercetarea prealabila a faptei 

savarsite i dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie 

consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la 

audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se 

consemneaza intr-un proces-verbal. 

B. Reguli referitoare la procedura disciplinara pentru personalul contractual 

Art 117. (1) Pentru cercetarea administrativa a salariatilor incadrati cu contract 

individual de munca, care au mat mutt de trei zile de absente nemotivate consecutive, Primarul 

orasului numeste prin dispozitie o Comisie de cercetare disciplinara. 

(2) Comisia astfel infiintata, este sesizata de catre seful ierarhic al salariatului care 

inregistreaza a bsentele nemotivate. 

(3) Sesizarea se va face de indata ce se constata lipsa nemotivata a salariatului pentru 

mai mutt de trei zile consecutive. 

(4) In urma cercetarii administrative, Primarul orasului aplica sanctiunea disciplinara in 

baza propunerii Comisiei. 

(5) Pe toata durata cercetarii administrative, salariatul are contractul individual de 

munca suspendat, daca situatia o impune. 

31 



(6) Procedura cercetkii administrative, este aceeasi Cu procedura aplicabil5 

functionarilor publici. 

Art. 118. (1) Pentru cercetarea abaterilor disciplinare, altele deck fapta prev5zut5 la 

art.106, alin 2 lit „a" , ale salariatilor incadrati cu contract individual de munca, in cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti precum si salariatii din cadrul 

serviciilor publice subordonate CL, angajatorul numeste o Comisie de cercetare disciplinara. 

(2) 	In vederea desfasur5rii cercetarii disciplinare prealabile,salariatul va fi convocat in 

scris de comisia de cercetare imputemicita de c5tre angajator, precizandu-se obiectul, data, ora 

si locul intalnirii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prev5zute far5 un 

motiv obiectiv d'a dreptul angajatorului sa dispunA sanctionarea, fka efectuarea cercetkii 

disciplinare prealabile. 

(4) In cursul cercetkii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze 

sustina toate apararile in favoarea 	sa si sa ofere persoanei imputernicite s5 realizeze 

cercetarea toate probele si motivatiile pe care le consider 5 necesare, precum si dreptul s5 fie 

asistat, la cererea sa, de c5tre un reprezentant al sindicatului al c5rui membru este. 

(5) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emis5 in forma 

scrisA, in termen de 30 de zile calendaristice de la data lukii la cunostinta despre savarsirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai t5rziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

CAPITOLUL X 

Modalitati de aplicare a altor dispozitii legale si contractuale specifice 

Art. 119. Pentru asigurarea aplic5rii tuturor dispozitiilor legale in domeniul relatiilor de 

munca la nivelul institutiei functioneaza urmatoarele principii: 

a. permanenta informare a conducerii despre aparitiile sau modific5rile 

cadrului legal in domeniul relatiilor de munca; 

b. imediata aplicare a normelor legale ce implic5 modificki ale regimului 

relatiilor de munca la nivelul institutiei; 

d. insusirea si aplicarea tuturor normelor legale incidente fata de specificul 

activitatii 

CAPITOLUL XI 

Reguli privind accesul in sediul institutiei din Strada Ciobanus nr.2 

Art 120. (1) Accesul in sediul institutiei se face prin cele 2 intrki str. Ciob5nus 
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Art. 121. Accesul persoanelor str5ine in sediul institutiei se va face numai in timpul 

programului de lucru cu publicul: 

Art 122. Persoanele care solicit 5 a fi primite in audient5 la Primarul orasului 	la 

Viceprimar si Secretarul orasului se vor inscrie in registrul infiintat in acest scop in care se va 

specifica data, ora si problema pentru care solicit5 audientA. 

Art. 123. Salariatii Politiei Locale va lua m5suri pentru a asigura parcarea tuturor 

autovehiculelor din parcul comun si propriu al institutiei prin instalarea unor stative Cu 

inscriptia REZERVAT. 

Art. 124. Salariatii institutiei vor putea parca autoturismele personale in limita locurilor 

disponibile in parc5rile cu aceasta destinatie. 

Art 125. Salariatii Politiei Locale nu vor permite stationarea in curtea institutiei si in 

cl5dirile apartinAnd institutiei, a persoanelor turbulente, raportand imediat factorilor de decizie 

aceste evenimente, anuntand in mod operativ si organele de politie pentru a se lua masuri in 

consecint5. 

CAPITOLUL XII 

Criteriile si procedurile de evaluare profesional5 a salariatilor 

Art. 126. Functionarilor publici din caclrul aparatului de specialitate al primarului si din 

cadrul serviciilor publice subordonate, Ii se aplicA procedura si criteriile de evaluare stabilite de 

legislatia in vigoare. 

Art.127 (1) Metodologia 	i criteriile de evaluare a performantelor profesionale 

individuale ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din cadrul 

serviciilor publice subordonate C.L., sunt aprobate prin dispozitie a Primarului orasului 

Com5nesti. 

(2) in cazul in care in urma evalugrii anuale, salariatul nu corespunde profesional locului 

de munc5 in care este incadrat, respectiv atunci cand la evaluarea performantelor profesionale 

anuale obtine calificativul nesatisf5c5tor, acesta va fi concediat pentru motive care in de 

persoana salariatului, conform prevederilor Codului Muncii. 
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CAPITOLUL XIII 

Dispozitii finale 

Art. 128. Prezentul regulament se afiseaza la sediul institutiei. Totodata, acesta se transmite 

tuturor departamentelor din structura organizatorica a institutiei prin intermediul 

conducatorilor de structuri pentru a fi adus la cunostinta intregului personal din subordine. 

Art. 129. (1) Personalul de conducere din cadrul institutiei are obligatia de a prelucra 

prevederile prezentului Regu lament Intern cu toti angajatii din subordine. 

(2) Salariatii trebuie sa probeze insusirea prevederilor prezentului regulament prin 

semnarea procesului verbal intocmit Cu ocazia instruirii. 

(3) Pentru un angajat care la data prelucrarii Regulamentului Intern lipseste, aducerea la 

cunostinta se va face in prima zi de la reluarea activitatii de catre conducatorul locului de 

munca. 

(4) Pentru noii angajati, prelucrarea Regulamentului Intern se va face in prima zi de 

activitate in cadrul institutiei, de catre seful locului de munca. 

Art. 130. (1) Procesul verbal se va intocmi In doua exemplare: 

° un exemplar la Compartimentul Resurse Umane 

• un exemplar la directia respectiva, in dosarul cu procese verbale de instruire 

Art. 131. Once modificare ce intervine in continutul prezentului regulament va fi 

comunicata salariatilor, pe baza de semnatura, potrivit procedurii de informare prevazute la art. 

142. 

Art 132. (1) Once salariat al institutiei poate ataca dispozitiile Regulamentului Intern, in 

masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. 

(2) Salariatul care se considera vatarnat intr-un drept al sau de prevederile prezentului 

regulament, se poate adresa in prealabil organului emitent si ulterior instantei de contencios 

administrativ, pentru modificarea sau anularea actului si repararea pagubei produse. 

Art. 133. Prezentul Regulament Intern intra in vigoare la data publicarii acestuia/afisarii 

acestuia si devine obligatoriu pentru toti salariatii institutiei din rnomentul aducerii sale la 

cunostinta, pe baza de semnatura. 

Art.134. incalcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinara si 

atragere r5spunderea 
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Art. 135. (I)Prevederile prezentului regulament se completeaza" cu legislatia specifica i se 

actualizeaz5 potrivit legislatiei apSrute ulterior. 

(2) Prevederile legale se aplia cu prioritate fata de prezentul Regulament. 

Art. 136. Once dispozitie contrara' prezentului Regulament se abroga la data intrArii in 

vigoare a acestuia. 

Regulamentul Intern se gAse*te i pe site-ul oficial al institutiei. 

Pre§edinte de edin;a, 

Consilier local- instit.liliana 

Contrasemneaza, 

Secretar jurist- Daniela Chiril 
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