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REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL
PRIMĂRIEI COMUNEI PREUTEȘTI
Regulamentul de ordine interioară constituie documentul cadru care trebuie să asigure în incinta
instituției, desfășurarea în bune condiții a activității fiecărui funcționar public și personal contractual,
respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligațiile
salariaților, organizarea timpului de muncă al angajaților, recompensele si sancțiunile ce pot fi aplicate.
Acest regulament se aplică tuturor funcționarilor publici si personalului contractual din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Preutești, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului
de muncă încheiat, precum si temporar studenților în perioada efectuării practicii si altor persoane
delegate de către agenții economici sau unități bugetare, pentru prestarea unei activități în incinta
instituției.
Crearea unui climat de munca normal reprezintă obiectivul de baza al managementului resurselor
umane, iar menținerea acestuia se poate realiza numai prin contribuția tuturor angajaților. Astfel, atât
pentru angajator cât și pentru salariați, relațiile și mediul de muncă vor putea deveni atât mai sigure, mai
sănătoase, cât și reciproc avantajoase.
Prezentul regulament s-a întocmit în temeiul
• Legii nr. 53/2003 – Codul muncii
• Codul administrativ, aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019
• Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității
publice, a funcțiilor publice si în mediul de afaceri, cu prevenirea si sancționarea corupției si se
completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare la data aplicării acestuia
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CAPITOLUL I REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII SI A
INLĂTURĂRII ORICAREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂTII
Art. 1 - Libertatea muncii este garantată prin Constituție, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Orice
persoană este liberă în alegerea locului de muncă si a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează
să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc, ori într-o
anumită profesie. Orice contract de muncă ce încalcă aceste principii este nul de drept. In cadrul
relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament fată de toți salariații si angajatorii.
Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex, caracteristici
genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială,
handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală, este interzisă.
Art. 2 - Orice funcționar public sau personal contractual care prestează o muncă beneficiază de condiții
de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate si sănătate în muncă, precum
si de respectarea demnității si a conștiinței sale fără nici o discriminare. Tuturor funcționarilor publici si
salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală precum
si dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
Art. 3 - Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității si al bunei credințe. Pentru buna
desfășurare a relațiilor de muncă participanții la raporturile de muncă se vor informa si se vor consulta
reciproc în condițiile legii.
CAPITOLUL II OBLIGATIILE CONDUCERII EXECUTIVE A PRIMARIEI
Art. 4 Conducerii executive a Primăriei Comunei Preutești, îi revin următoarele drepturi:
a) Să organizeze și să conducă activitatea pe principii de competentă profesională, credibilitate și
eficientă economică;
b) Să stabilească organizarea și funcționarea primăriei prin definirea obiectivelor, programelor,
bugetelor și indicatorilor de performanta;
c) Să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii;
d) Să angajeze forța de munca conform prevederilor legale în vigoare;
e) Să impună respectarea disciplinei si a muncii;
f) Să dea dispoziții cu caracter obligatoriu angajaților, sub rezerva legalității lor;
g) Să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit
legii,
Art.5 Conducerii executive a Primăriei Comunei Preutești, îi revin următoarele obligații:
a) Asigurarea dotărilor necesare desfășurării activității angajaților (spațiu în birouri, mobilier,
tehnică de calcul, rechizite, diverse materiale), asigurarea condițiilor normale de muncă si igienă, de
natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică si psihică si urmărirea utilizării eficiente a timpului
de muncă.
b) Acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor funcționarilor publici
si salariaților, în raport cu funcția deținută si munca efectiv prestată.
c) Asigurarea de șanse si tratament egale între angajați, femei si bărbați, în cadrul relațiilor de
muncă de orice fel.
CAPITOLUL III- OBLIGATIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Art. 6 – Personalul de conducere si responsabilii de compartimente, constituite în structura funcțională a
aparatului de specialitate, au obligația de a organiza si coordona activitatea funcționarilor publici si
salariaților din subordine, de a întări ordinea si disciplina, să asigure egalitatea de șanse și tratament cu
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privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice aplicabile
fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceștia au obligația:
a) să repartizeze sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului de competentă aferent funcției
publice ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;
b) să asigure coordonarea modului de îndeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzătoare a
competențelor fiecărei persoane din subordine;
c) să monitorizeze performanța profesională individuală și colectivă a personalului din subordine, să
semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze măsuri destinate
ameliorării performanței individuale și, după caz, colective, atunci când este necesar;
d) să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru
personalul din subordine, atunci când propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
e) să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să propună
participarea la programe de formare și perfecționare profesională pentru fiecare persoană din subordine;
f) să delege sarcini și responsabilități, în condițiile legii, persoanelor din subordine care dețin
cunoștințele, competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare exercitării funcției respective;
g) să excludă orice formă de discriminare și de hărțuire, de orice natură și în orice situație, cu privire la
personalul din subordine.
Art.7 În scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din
raporturile ierarhice, funcționarii publici de conducere au obligația de a nu se angaja în relații
patrimoniale cu personalul din subordine.
Art.8 Se interzice funcționarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori
promovarea în funcția publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme
cu principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici.

CAPITOLUL IV-OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR
A. OBLIGAŢII GENERALE
Art. 9- Salariații aparatului de specialitate al Primarului, funcționarii publici sau personalul contractual
cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă unde își desfășoară activitatea, în
concordanță cu prevederile legale în vigoare, au următoarele obligații generale:
a. Să îndeplinească cu fidelitate, conștiinciozitate si la termenele prevăzute îndatoririle de serviciu
stabilite prin fisa postului si să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor
fizice sau juridice, ori prestigiului corpului funcționarilor publici.
b. Să nu desfășoare în incinta instituției activități cu caracter politic, în sprijinul partidelor politice,
organizațiilor sau asociațiilor de acest fel, în timpul programului.
c. Funcționarii publici au obligația să prezinte, în condițiile legii, conducătorului autorității declarația de
avere la numirea într-o funcție publică sau la încetarea raportului de serviciu si să respecte întocmai,
regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilităților, stabilite potrivit legii.
d. Să respecte legislația în vigoare, hotărârile Consiliului Local si dispozițiile primarului si să aducă la
îndeplinire sarcinile primite din partea conducerii.
e. Să-si perfecționeze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul individual, cât si prin
cursurile organizate de alte instituții abilitate potrivit legii.
f. Să păstreze secretul de serviciu în activitățile de primire, întocmire multiplicare, difuzare si păstrare a
documentelor cu caracter secret.
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g. Să respecte programul de muncă stabilit în instituție, urmărind folosirea cu eficientă maximă a
timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
h. Să se prezinte la serviciu într-o ținută vestimentară decentă si adecvată si să manifeste un
comportament civilizat si demn în relațiile cu colegii si ceilalți salariați din instituție; să manifeste
solicitudine si respect în relațiile cu persoanele din afara instituției ;
i. Să nu se prezinte la serviciu sub influența alcoolului sau să consume băuturi alcoolice în timpul orelor
de program; persoanele aflate în această situație vor fi obligate să părăsească instituția, urmând a se lua
măsuri de sancționare a lor, aceste fapte fiind considerate abateri disciplinare si se sancționează conform
prevederilor legale.
j. Să se înscrie în condica de prezentă, ori de câte ori intervin deplasări în interesul serviciului în
localitate sau în alte localități; pentru interese personale, ieșirea din instituție se va face numai cu
aprobarea conducerii.
k. Să-si însușească si să respecte normele legale de prevenire si stingere a incendiilor, normele de
protecția muncii, normele de protecția mediului si cele igienico-sanitare.
l. Să păstreze în condiții corespunzătoare toate bunurile mobile si imobile din dotarea instituției si să
folosească în mod judicios rechizitele.
m. Conform prevederilor Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local, să pună la
dispoziția consilierilor locali documentele sau informațiile solicitate.
n. Să asigure corecta utilizarea a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, mobilier, etc.
o. Să deconecteze la sfârșitul programului de lucru aparatura electrică, electronică sau alte instalații
electrice din dotare.
p. Să răspundă direct de documentele întocmite si/sau semnate în cadrul, birourilor si compartimentelor.
B. ÎNDATORIRILE CE REVIN SALARIAȚILOR PRIMĂRIEI COMUNEI PREUTEȘTI
PREVĂZUTE DE CODUL ADMINISTRATIV
Art. 10- Salariații aparatului de specialitate al Primarului, funcționarii publici sau personalul contractual
cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă unde își desfășoară activitatea, în
concordanță cu prevederile legale în vigoare, au următoarele îndatoriri prevăzute de Codul administrativ,
aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019.
- Respectarea Constituției și a legilor
- Profesionalismul și imparțialitatea
- Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare
- Asigurarea unui serviciu public de calitate
- Loialitatea fată de autoritățile și instituțiile publice
- Obligația de a informa autoritatea sau instituția publică cu privire la situația personală
generatoare de acte juridice
- Interdicții și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică
- Îndeplinirea atribuțiilor
- Limitele delegării de atribuții
- Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea
- Interdicția privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
- Utilizarea responsabilă a resurselor publice
- Subordonarea ierarhică
- Folosirea imaginii proprii
- Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri
- Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților

4

Regulament de ordine interioara al Primăriei Comunei Preutești, judeţul Suceava
- Activitatea publică
- Conduita în relațiile cu cetățenii
- Conduita în cadrul relațiilor internaționale
- Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor
- Obligația respectării regimului cu privire la sănătate și securitate în muncă
a. Respectarea Constituției și a legilor
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația ca prin actele și faptele lor să promoveze
supremația legii, să respecte Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile
fundamentale ale cetățenilor în relația cu administrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în
aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de
conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.
(2) Salariații Primăriei comunei Preutești trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind
restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute.
b. Profesionalismul și imparțialitatea
(1) Funcționarii publici trebuie să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și
independență, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe
argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici.
(2) În activitatea profesională, funcționarii publici au obligația de diligență cu privire la promovarea și
implementarea soluțiilor propuse și a deciziilor, în condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) În exercitarea funcției publice, funcționarii publici trebuie să adopte o atitudine neutră fată de orice
interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni,
ingerințe sau influențe de orice natură.
(4) Principiul independenței nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării
ierarhice.
c. Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești au dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.
(2) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a
nu aduce atingere demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei persoane.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a
respecta demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.
(4) În activitatea lor, Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a respecta libertatea opiniilor
și de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,
funcționarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate
schimbului de păreri.
d.Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cetățenilor prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în
scopul realizării competențelor autorităților și ale instituțiilor publice.
(2) În exercitarea funcției deținute, Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a avea un
comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru
a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și
instituțiilor publice.
e.Loialitatea fată de autoritățile și instituțiile publice
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(1) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a apăra în mod loial prestigiul autorității sau
instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Salariații Primăriei comunei Preutești le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorității sau
instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de
acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care autoritatea
sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze în mod
neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;
c) să dezvăluie și să folosească informații care au caracter secret, în alte condiții decât cele prevăzute de
lege;
d) să acorde asistenta și consultanta persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni
juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfășoară
activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică și după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani,
dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
f.Obligaţia de a informa autoritatea sau instituția publică cu privire la situația personală
generatoare de acte juridice
Funcționarul public are îndatorirea de a informa autoritatea sau instituția publică, în mod corect și
complet, în scris, cu privire la situațiile de fapt și de drept care privesc persoana sa și care sunt
generatoare de acte administrative în condițiile expres prevăzute de lege.
g.Interdicţii și limitări în ceea ce privește implicarea în activitatea politică
(1) Funcționarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdicțiilor
și limitărilor prevăzute la art. 242 alin. (4) și art. 420 din Codul administrativ
(2) Funcționarii publici au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la
exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun
partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.
(3) În exercitarea funcției publice, funcționarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizațiilor cărora le este
aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, a fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe
lângă partidele politice, precum și pentru activitatea candidaților independenți;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;
c) să afișeze, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla
și/sau denumirea partidelor politice, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și
partidelor politice, ale fundațiilor sau asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice, ale
candidaților acestora, precum și ale candidaților independenți;
d) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și
exprima sau manifesta convingerile politice;
e) să participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.
h.Îndeplinirea atribuțiilor
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin
din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.
(2) Salariații Primăriei comunei Preutești au îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la
superiorii ierarhici.
(3) Salariații Primăriei comunei Preutești au dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea

6

Regulament de ordine interioara al Primăriei Comunei Preutești, judeţul Suceava
dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Salariații Primăriei comunei
Preutești au îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția
astfel de situații.
(4) În cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției prevăzute la alin. (3), Salariatul
Primăriei comunei Preutești răspunde în condițiile legii.
i.Limitele delegării de atribuții
(1) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice vacante se dispune motivat prin act
administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcția publică, pe o perioadă de
maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condițiile prezentului cod.
(2) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice ocupate al cărei titular se află în concediu
în condițiile legii sau este delegat în condițiile art. 504 din Codul administrativ, ori se află în deplasare
în interesul serviciului se stabileşte prin fişa postului și operează de drept, în condițiile prezentului cod.
(3) Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice nu se poate face prin delegarea tuturor
atribuțiilor corespunzătoare unei funcții publice către același funcționar public. Funcționarul public care
preia atribuțiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile funcției publice pe care o
deţine, precum și atribuțiile parţial preluate, cu excepţia situaţiei în care atribuțiile delegate presupun
exercitarea controlului ierarhic asupra funcției deținute.
(4) În situația în care funcția publică ale cărei atribuții sunt delegate și funcția publică al cărei titular
preia parţial atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcţionarul public care
preia atribuțiile delegate semnează pentru funcția publică ierarhic superioară.
(5) Prin excepţie de la alin. (3), atribuțiile funcției publice de secretar general al comunei pot fi delegate
și în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), consilierului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cu obligația delegării atribuțiilor proprii către alţi funcţionari publici.
(6) Prin excepţie, în situația în care la nivelul aparatului de specialitate al primarului nu există un
funcționar public căruia să îi fie delegate atribuțiile funcției de secretar general al comunei, acestea sunt
delegate unui alt funcționar public, în următoarea ordine:
a) unui funcționar public cu studii superioare de licenţă absolvită cu diplomă, în specialitate juridică sau
administrativă;
b) unui funcționar public cu studii superioare de licenţă.
(7) Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a funcţionarului public căruia i se
deleagă atribuțiile.
(8) Funcționarul public care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii și de
vechime necesare pentru ocuparea funcției publice ale cărei atribuții îi sunt delegate.
(9) Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici debutanţi sau funcționarilor publici care exercită
funcția publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parţial.
(10) Funcționarii publici pot îndeplini unele atribuții corespunzătoare unei funcții de demnitate publică,
ale unei funcții de autoritate publică sau ale unei alte funcții publice, numai în condițiile expres
prevăzute de lege.
(11) În cazul funcțiilor publice de execuţie vacante, cu excepţia funcțiilor publice de auditor și consilier
juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul autorității sau instituției publice, atribuțiile pot fi
delegate către cel puţin doi funcţionari publici, cu respectarea prevederilor legii.
j.Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea
Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu,
precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în
exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor în vigoare privind liberul acces
la informațiile de interes public.
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k.Interdicţia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje
(1) Salariaților Primăriei comunei Preutești le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect,
pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcției lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care acestia le-au primit cu titlu gratuit în cadrul
unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice deținute, care se supun
prevederilor legale specifice.
l.Utilizarea responsabilă a resurselor publice
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice și private
a statului și a unităţilor administrativ - teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în
orice situație ca un bun proprietar.
(2) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile
aparţinând autorității sau instituției publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcției
publice deținute.
(3) Salariații Primăriei comunei Preutești trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le
revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Salariații Primăriei comunei Preutești care desfășoară activități în interes personal, în condițiile legii,
le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorității sau a instituției publice pentru
realizarea acestora.
m.Subordonarea ierarhică
Funcționarii publici au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici,
lucrările și sarcinile repartizate.
n.Folosirea imaginii proprii
Salariații Primăriei comunei Preutești le este interzis să permită utilizarea funcției publice în acțiuni
publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.
o.Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri
(1) Un salariat nu poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ - teritoriale, supus vânzării în condițiile legii, în următoarele situații:
a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea
ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influența operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informații la care persoanele interesate
de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui bun
aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale.
(3 Salariaților Primăriei comunei Preutești 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 condiții decât cele prevăzute de lege.
p.Respectarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația să respecte întocmai regimul juridic al conflictului
de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Salariații Primăriei comunei Preutești trebuie să exercite un rol
activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict
de interese și de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora.
(3) În situația intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, Salariații Primăriei
comunei Preutești au obligația de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea
incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.
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(4) La numirea într-o funcție publică, la încetarea raportului de serviciu, precum și în alte situații
prevăzute de lege, Salariații Primăriei comunei Preutești sunt obligaţi să prezinte, în condițiile Legii nr.
176/2010, cu modificările și completările ulterioare, declarația de avere și declarația de interese.
Declaraţia de avere și declarația de interese se actualizează anual, potrivit legii.
q.Activitatea publică
(1) Comunicarea oficială a informaţiilor și datelor privind activitatea instituției publice, precum și
relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcționarii publici desemnaţi în acest
sens de conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile legii.
(2) Funcționarii publici desemnaţi să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială,
trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorității ori
instituției publice în care își desfășoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcționarii publici pot participa la activități sau
dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de
vedere oficial al autorității ori instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
(4) Funcționarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora și publica articole de
specialitate și lucrări literare ori ştiinţifice, în condițiile legii.
(5) Funcționarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic ori a
celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5), funcționarii publici nu pot utiliza informații și date la care au
avut acces în exercitarea funcției publice, dacă acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se
aplică în mod corespunzător.
(7) În exercitarea dreptului la replică și la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine,
precum și a dreptului la viaţă intimă, familială și privată, funcționarii publici își pot exprima public
opinia personală în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii
defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(8) Funcționarii publici își asumă responsabilitatea pentru apariţia publică și pentru conţinutul
informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile și normele de conduită prevăzute de
prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1) - (8) se aplică indiferent de modalitatea și de mediul de comunicare.
r.Conduita în relațiile cu cetățenii
(1) În relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanţii persoanelor juridice care se adresează autorității
sau instituției publice, Salariații Primăriei comunei Preutești sunt obligaţi să aibă un comportament bazat
pe respect, bună - credinţă, corectitudine, integritate morală și profesională.
(2) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei,
demnității, integrităţii fizice și morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției
publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
(3) Salariații Primăriei comunei Preutești trebuie să adopte o atitudine imparţială și justificată pentru
rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale și profesionale care să asigure demnitatea persoanelor,
eficienţa activității, precum și creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de
conduită prevăzute la alin. (1) - (3) și de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
(5) Salariații Primăriei comunei Preutești trebuie să adopte o atitudine demnă și civilizată fată de orice
persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate,
să solicite acesteia un comportament similar.
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(6) Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în
faţa autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a
preveni și combate orice formă de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale.
s.Conduita în cadrul relațiilor internaționale
(1) Salariații Primăriei comunei Preutești care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor
organizaţii internaționale, instituții de învăţământ, conferinţe, seminare și alte activități cu caracter
internaţional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și autorității sau instituției publice pe
care o reprezintă.
(2) În relațiile cu reprezentanţii altor state, Salariaților Primăriei comunei Preutești le este interzis să
exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaționale.
(3) În deplasările externe, Salariații Primăriei comunei Preutești sunt obligaţi să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.
t.Obiectivitate și responsabilitate în luarea deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, Salariații Primăriei comunei Preutești au obligația să acționeze
conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparţial.
(2) Salariaților Primăriei comunei Preutești le este interzis să promită luarea unei decizii de către
autoritatea sau instituția publică, de către alţi funcţionari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în
mod privilegiat.
(3) Funcționarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile și iniţiativele motivate ale
personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activității autorității sau instituției publice în care își
desfășoară activitatea, precum și a calităţii serviciilor publice oferite cetățenilor.
(4) În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor publice de
conducere, funcționarii publici au obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a
manifesta iniţiativă și responsabilitate și de a susţine propunerile personalului din subordine.
u.Obligaţia respectării regimului cu privire la sănătate și securitate în muncă
Funcționarii publici au obligația de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor
medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, în condițiile legii.
CAPITOLUL V - UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC
Art. 11 Salariații Primăriei comunei Preutești au următoarele obligatii cu privire la utilizarea sistemelor
informatice și internet
a.Accesul la INTERNET se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activități de comerţ
electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, instigatoare la
violenţă sau acte de terorism, de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc; Se permit download-uri (descărcari
de pe Internet) exclusiv în cazul în care fisierele descarcate sunt necesare activității din cadrul instituției.
Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse siteuri de pe Internet, abonare ce implică
primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin posta electronică.
b. Publicarea pe INTERNET a datelor, imaginilor si informaţiilor referitoare la activitatea Primăriei sau
a Consiliului Local se va face numai cu aprobarea scrisă a celor în drept;
c. Este interzis accesul neautorizat în spaţiile digitale, altele decât cele locale sau cele publice din reţea,
folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea fisierelor în mod neautorizat
din reţea.
d. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, drepturi
partajate în sistem de acces la resurse si la INTERNET. Modificarea acestora se face cu aprobarea
primarului.
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e. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum si a altor date cu
caracter intern privind organizarea, accesul si protocoalele de funcționare a reţelei de calculatoare sau a
postei electronice.
f. Comunicarea prin adresă electronică, oficial, tip nota internă, se face cu acordul scris al persoanelor cu
funcții de conducere, ca si în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent.
g. Este interzisă intervenţia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea acesteia, asupra
fisierelor sistem sau asupra modulelor din aplicaţiile informatice, fiind interzisă modificarea fisierelor
sursă, stergerea lor, intervenţia asupra bazelor de date altfel decât prin programele implementate.
h. Fiecare utilizator răspunde pentru modul în care își folosește calculatorul din dotare, dar si pentru
modul în care folosește Internetul si posta electronică (unde este cazul).
i. Achiziţiile în domeniul IT (tehnică de calcul, echipamente de comunicaţii si soft) se face în urma
analizei compartimentului de specialitate si conducerea instituției.
j. Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor accidentale ele vor
fi salvate pe diferiţi suporţi. Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale
datele se salvează periodic pe CD.
k. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru si în interesul serviciului, atât în timpul orelor de
program cât si în afara acestuia.
l. Este obligatorie respectarea normelor de protecția muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea
cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizaţii.
CAPITOLUL VI-ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ
Art.12.Organizarea timpului de muncă se stabileste în raport cu specificul activității astfel:
Durata saptamânii de munca este de 5 zile lucratoare, iar a zilei de muncă la locurile de muncă obișnuite
este de 8 ore.
Programul de muncă în incinta Primăriei Comunei Preutești se stabileste astfel : de luni până vineri
programul de muncă începe la ora 8:00 si se termină la ora 16.
Art.13.Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către
personalul din cadrul primăriei încadrat în funcții de execuţie sau de conducere, se compensează prin ore
libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
Art. 14 – Evidenta zilnică a prezentei la lucru a salariaților se realizează prin condica de prezentă.
Semnarea condicii de prezentă de către salariați se face personal la începerea si terminarea programului
de lucru.
Controlul asupra prezentei la munca a angajaților, a învoirilor, a părăsirii unității, absentelor si
întârzierilor si in general, asupra justei folosiri a timpului de munca, se asigura pentru personalul din
subordine, de către persoanele cu funcții de conducere.
Art. 15 - Învoirea salariaților este permisa numai pentru situații deosebite, în baza unei cereri scrise
aprobate de către primar, cu redistribuirea precisa a sarcinilor către ceilalți membrii ai compartimentului
de lucru, astfel încât activitatea sa nu fie perturbata.
Art. 16 - Durata zilnică a prezentei la lucru a salariaților conform condicii de prezentă se centralizează o
dată pe lună de către pe baza foilor colective de prezentă.
Art. 17 - Programarea concediilor de odihnă se propune de conducerea fiecărui birou, după consultarea
funcționarilor publici si a salariaților, ținând seama de necesitatea asigurării continuității în executarea
sarcinilor specifice si se aprobă de conducerea instituției, până cel târziu la data de 15 decembrie a
anului în curs, pentru anul următor.
Art. 18 - Evidenta concediilor de odihnă, de boală, a învoirilor si a concediilor fără plată si de studii se
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tine de către Compartimentul Resurse Umane și stare civilă.
Art. 19 - Pentru interese personale, bine justificate, salariații si funcționarii publici pot solicita, conform
reglementărilor legale, concedii fără plată, prin cerere scrisă care se aprobă de primar, în măsura în care
activitatea compartimentului din care face parte solicitantul, nu este afectată prin lipsa acestuia de la
locul de muncă conform prevederilor legale în vigoare
CAPITOLUL VII-ACCESUL IN INSTITUTIE
Art. 20- Accesul în sediul instituției, pentru tot personalul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Preutești, se face pe poarta principală, din stradă.
Art. 21 - Relații privind problemele ce intră în competenţa de rezolvare a Primăriei comunei Preutești și
a Consiliului Local, se dau zilnic tuturor cetățenilor, de luni până vineri, între orele 8.00-15.00.
CAPITOLUL VIII- PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI
CONTRACTUAL
Art. 22 - Funcționarii publici si personalul contractual au dreptul si obligația să sesizeze nemulțumirile
sau comportamentul neprincipial al altor salariați. Sesizarea se va face în scris. Competenţa de
soluționare a sesizărilor este a primarului, acesta putând delega aceasta competentă compartimentelor de
specialitate. Termenul de soluționare a acestor sesizări este de 10 zile. Dacă din motive bine întemeiate
soluţionarea nu se poate face în termenul stabilit, fiind necesare analize si verificări mai ample, acesta se
poate prelungi cu încă 10 zile, petiționarul urmând a fi încunoștințat despre acest aspect.
CAPITOLUL IX- PROCEDURA MONITORIZĂRII SITUAȚIILOR DE
PANTOUFLAGE, MĂSURI DE PREVENIRE/REMEDIERE A ACESTOR SITUAȚII
Art.23 Pantouflage-ul reprezintă interdicțiile descrise în prezentul regulament după încheierea angajării
în cadrul instituțiilor/autorităților publice a funcționarilor publici/personal contractual. Termenul de
⹂pantouflageˮ se referă la trecerea funcționarilor public/personal contractual din sectorul public în cel
privat.
Art.24 Procedura se aplică următoarelor categorii de salariați din cadrul Primăriei Comunei Preutești:
a) funcţionarilor publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de
monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor
prevăzute la alin. (2) lit.c) din Lege nr. 161/2003 (în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale
ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public), nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot
acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor
publici. (Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției art.
94, alin. 3 coroborat cu art. 94, alin. 2, lit.c);
b) aleșilor locali/funcționari publici/personal contractual care cad sub incidența prevederilor
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, art. 13:
(1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul
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procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de
finanţare.
(2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei
anularea contractului de finanţare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor alin. (1).
Art.25 Monitorizarea situațiilor de pantouflage
Conducătorul instituției- primarul, desemnează prin act administrativ, dispoziție, persoana responsabilă
cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Primăriei comunei Preutești.
Persoana responsabilă desfășoară activități de informare și prevenire a situațiilor de pantouflage la
nivelul salariaților din instituție. De asemenea, întocmește și actualizează permanent lista cu salariații
care intră sub incidența prevederilor legale privind pantouflage-ul, în vederea punerii în aplicare a
prevederilor legale atunci când salariatul își încheie angajarea.
Persoana desemnată cu monitorizarea interdicțiilor după încetarea raportului de serviciu transmite lista
cu salariații care intră sub incidența prevderilor legale către structura funcțională responsabilă cu
încetarea raporturilor de muncă cu salariații instituției, ori de câte ori lista suferă modificări.
Persoana care realizează formele pentru încetarea raporturilor de serviciu sau contractul de muncă cu
personalul instituției va verifica înainte de a elibera documentele de lichidare, dacă persoana căreia îi
încetează raporturile de serviciu/muncă se află pe lista cu salariații care intră sub incidența prevederilor
legale.
În situația în care persoana căreia îi încetează raporturile de serviciu/muncă se află pe lista cu salariații
care intră sub incidența prevederilor legale, acesteia i se va solicita să completeze Declarația de
pantouflage.
La data încheierii angajării, fostul salariat al instituţiei are obligaţia depunerii declaraţiei de pantouflage
la instituţia cu care şi-a încheiat raporturile de serviciu/muncă, conform prevederilor din Lege nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.26 Măsuri de prevenire/remediere a situațiilor de pantouflage:
- Să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public de către funcționarii
publici/personalul contractual care migrează din sectorul public spre sectorul privat, nu sunt
utilizate în mod abuziv;
- Să se asigure că exercitarea autorității de către un funcționar public/personal contractual nu este
influiențată de cîștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare;
- Să se asigure că accesul la informațiile publice și contractele actualilor, precum și foștilor
funcționari publici/personal contractual nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale
funcționarilor publici/personalului contractual sau ale altora.
CAPITOLUL X - SANCTIUNI DISCIPLINARE
Art.27 (1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției
publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie
abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativ - disciplinară a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absența nemotivată de la serviciu;
d) nerespectarea programului de lucru;
e) intervențiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
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g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcţionarul public
își desfășoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
i) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii și expertizelor medicale ca urmare a
recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri și interdicţii stabilite prin lege pentru funcționarii
publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese și incompatibilităţi;
l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru
încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de
incompatibilitate;
m) încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
n) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și
funcționarilor publici sau aplicabile acestora.
(3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) diminuarea drepturilor salariale cu 10 - 15% pe o perioadă de până la un an de zile;
d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani;
e) retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea
corespunzătoare a salariului;
f) destituirea din funcția publică.
(4) Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică următoarele sancţiuni
disciplinare:
a) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), se aplică una dintre sancțiunile
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b);
b) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancțiunile disciplinare
prevăzute la alin. (3) lit. b) - f);
c) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e) - h), se aplică una dintre sancțiunile
disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c) - f);
d) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i) - k) și m), se aplică una dintre sancțiunile
disciplinare prevăzute la alin. (3);
e) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la
alin. (3) lit. f), în condițiile prevăzute la art. 520;
f) pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sancțiunile disciplinare
prevăzute la alin. (3).
(5) Pentru funcționarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică prin
transformarea funcției publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a sancţiunii disciplinare. Pentru
funcționarii publici de conducere în situația în care sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) nu se poate
aplica pentru că nu există o funcție publică de conducere de nivel inferior vacantă în cadrul autorității
sau instituției publice, se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. c).
(6) La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), se va tine seama de
cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de
vinovăție și consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public,
precum și de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în
condițiile prezentului cod.
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(7) În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară aferentă abaterii
disciplinare celei mai grave.
(8) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării comisiei de
disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare, cu excepţia abaterii
disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la incompatibilităţi, pentru care sancţiunea disciplinară
se aplică în condițiile prevăzute la art. 520 lit. b).
(9) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracţiune,
procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunţării la
urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea, renunţarea la
aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal. În aceste situații,
procedura angajării răspunderii disciplinare se reia și sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel
mult un an de la data reluării.
(10) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcţionarul public a cărui faptă a fost
sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau
instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența
cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul autorității ori
instituției publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității ori instituției publice.
Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate influența cercetarea
administrativă.
(11) În situația în care în cazul funcționarilor publici de conducere nu este posibilă aplicarea
prevederilor alin. (10), persoana care are competenţa numirii în funcția publică are obligația să dispună
mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcție publică corespunzătoare nivelului de studii, cu
menţinerea drepturilor salariale avute.
CAPITOLUL XI-REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN
MUNCĂ IN CADRUL INSTITUTIEI
Art.28. Angajatorul organizeaza activitatea de securitatea muncii prin care se asigura adoptarea
masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si protejarea sanatatii angajaților, precum si alocarea
mijloacelor necesare realizarii politicii de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale;
Angajatorul are urmatoarele obligatii :
- Sa asigure securitatea si sanatatea angajaților in toate aspectele legate de munca;
- Sa asigure evaluarea si combaterea riscurilor la sursa pentru securitatea si sanatatea angajaților in
vederea stabilirii masurilor de prevenire a accidentarii sau imbolnavirii profesionale si de
imbunatatire a nivelului de securitate si sănătate in munca;
- Sa verifice încadrarea in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca;
- Sa evidențieze riscurile care nu pot fi evitate si sa instruiască corespunzător salariații;
- Sa stabilească masuri tehnice, organizatorice si igienico-sanitare de protecția muncii,
corespunzător condițiilor de munca si factorilor de risc evaluați;
- Sa elaboreze instrucțiuni proprii care sa detalieze si sa particularizeze reglementările legale de
securitatea muncii, in raport cu fiecare activitatea care se desfășoară;
- Sa stabilească in Fisa Postului atribuțiile si răspunderile salariaților in domeniul protecției
muncii, corespunzător funcției exercitate;
- Sa asigure si sa controleze prin personalul propriu sau personal extern abilitat, cunoașterea si
aplicarea de către toți angajații a masurilor de securitate si sănătate in munca precum si a
prevederilor legale in domeniu;
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-

Sa asigure periodic instruirea si verificarea angajaților in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
- Sa asigure dotarea corespunzătoare cu echipament individual de protecție si echipament de lucru;
- Sa asigure supravegherea medicala, corespunzător riscurilor la care sunt supuși angajații in
procesul muncii și accesul gratuit la serviciul de medicina muncii;
- Sa comunice, cerceteze, înregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de munca, a bolilor
profesionale sau in legătura cu profesia;
Art.29 Fiecare salariat are obligația de a avea in grija propria sănătate si securitate, precum si a altor
persoane ce pot fi afectate de acțiunile lui in timpul lucrului, in care scop este obligat sa respecte toate
prevederile normelor, instrucțiunilor, regulamentelor si procedurilor elaborate in acest sens.
Art. 30 - Salariații vor desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună pericolelor de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajați, în conformitate cu pregătirea si instruirea în
domeniul protecției muncii.
Art.31 - Salariații si reprezentanţii lor în domeniu au dreptul să ceară conducătorului autorității să ia
măsurile cele mai potrivite si au dreptul să prezinte acestuia propunerile de măsuri pentru eliminarea
riscului de accidente si îmbolnăvire profesională.
Art.32 - Salariatul care în caz de pericol iminent, părăsește locul de muncă, nu va fi supus la nici un
prejudiciu cu excepţia cazului unor acțiuni nejustificate sau ale unor neglijențe grave. In caz de pericol
iminent salariatul va lua măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane, a altor salariați si a
bunurilor instituției.
Art.33 - Conducătorul autorității are obligația de a lua toate măsurile pentru protejarea vieții si sănătății
salariaților.
Art.34 - Conducătorul autorității va implementa măsurile de asigurare a securității si sănătății
salariaților ținând seama de principiile generale de prevenire.
Art.35 - Salariații nu vor fi implicați în nici o situație în costurile financiare ale măsurilor de prevenire
referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, dar pot răspunde material si financiar pentru degradarea,
distrugerea sau deteriorarea bunurilor achiziționate de instituție în scopul asigurării securității si sănătății
muncii.
CAPITOLUL XII- DISPOZITII FINALE
Art.36 - Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat pe baza prevederilor Legii nr.
53/2004 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare, Codul administrativ, aprobat prin
Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice si în mediul de afaceri, cu
prevenirea si sancționarea corupției si se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare la data
aplicării acestuia.
Art. 37 - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară si atrage
răspunderea disciplinară a funcționarilor publici si personalului contractual, în condițiile legii.
Art. 38 - Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului
regulament si de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare, în condițiile legii.
Art.39 - Regulamentul de ordine interioară se va aduce la cunoștința salariaților Primăriei comunei
Preutești prin grija responsabilului de resurse umane din cadrul instituției.
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