
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
COMUNA ARCHIS 
CONSILIUL LOCAL ARCHIS 
 
 

HOTĂRÂREA  nr.61 

Din 27.11.2015 
Privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Primariei comunei Archis 

         
      ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ăde lucru în data de 27.11.2015, ora 900 
,ăfiindăprezen iăunănum rădeă10 consilieri din totalul de 11 . 
 
             AVÂND ÎN VEDERE : 
 
    Poiectul de hotarare initiat de d-l primar,avizat favorabil de comisia de specialitate a consiliului local , 
    Prevederileăart.ă61ăalin(3)ăsiă(4)ă,ăartă63ăalin(1)ălit(c)ăcoroboratăcuăart.36ăalină(1)ă,ăalin.(2),ălit.”a”ăşiă
alin.(3),ălit.”b”,ăart.45,ăalin.(1)ăşiăart.115,ăalin.(1),ălit.”a”cuădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaă
administra ieiăpubliceălocaleă, 
    Prevederileăart.1,ăart.4ăăLegiiănr.188/1999ăprivindăStatutulăfunc ionarilorăpublici,ărepublicat ăşiă
actualizata ,                
    Prevederileăart.40ădinăLegeaănr.53/2003ăCodulămuncii,ărepublicat ăsiăactualizata; 
    Prevederile HCL nr.19/.27.04.2015 de aprobare a Organigramei si Statului de Functii al Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Archis ,   
    PrevederileăăLegiiănr.ă7/2004,ăprivindăCodulădeăconduit ăaăfunctionarilorăpublici,ărepublicat ă; 
    Prevederile  Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice ; 
    Prevederileăart.1ăsiăart.2ăalin(1)ălegiiănr.202/2002ăprivindăegalitateaădeăşanseăîntreăb rba iăşiăfemei 
    Votul  „ăpentruă”ăa 10 consilieri ,  
 
               În temeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1  Seă aprob ă Regulamentulă deă Ordine Interioara al Primariei comuneiă Archis,ă jude ulă Arad,ă
conform Anexei nr.1 care face parte integrant ădinăprezentaăhot râre. 
      Art.2   Cuădataăadopt riiăprezenteiăhot râriăseăabrog ădispozitiaăprimaruluiăcuănr.85ă/03.09.2008 . 
      Art.3   Cuăaducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ăsecretarulăcomuneiăArchis,ăcareă
va pune la dispozi iaăsalaria ilorăcâteăunăexemplarădinăregulamentă. 
      Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă, 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 

 
 
           PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăă                                                              SECRETAR 
 
                NICOLAE   BATRIN                                                                    Gheorghe-Florin ANTA 
 
 
 



 
ROMÂNIA                                                                                  Anexa la HCL nr. 61/27.11.2015 
JUDE ULăARAD 
COMUNAăăARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  
 
 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 

AL PRIMARIEI COMUNEI ARCHIS 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 
Art. 1.  (1)ăPrezentulăregulamentădeăordineăinterioaraăseăaplicaătuturorăsalariatilor,ăfunc ionariăpubliciăşiă
angaja iăcontractualiă,ădinăcadrulăaparatuluiăpropriuădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăArchişăşiă
aparatulăpropriuăalăConsiliuluiăLocalăalăComuneiăArchiş,ăindiferentădeădurataăcontractuluiădeămunca,ă
raportuluide serviciu precum si celor care sunt detasati sau delegati. 
(2) Relatiile de munca impun, în toate sferele de activitate, necesitatea respectarii cu strictete a disciplinei 
si îndeplinirea exemplara a sarcinilor de serviciu. 
(3) Respectarea cu strictete a ordinii si disciplinei la locul de munca, constituie oobligatie a fiecarui 
salariat. 
(4) Persoanele care lucreazaîn cadrul institutiei ca delegati sau detasati din partea altor unitati sunt 
obligate sa respecte, pe lânga regulile de disciplina a muncii din unitatea care le-a delegat, si regulile 
prevazute în prezentul regulament. 
Art. 2.  Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru, disciplina si protectie a muncii din 
prezentul regulament se aplica, în mod corespunzator, colaboratorilor externi, precum si oricaror alte 
persoane, pe timpul cât conlucreaza cu aceasta institutie. 
 

CAPITOLUL II  

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A ÎNLĂTURĂRII 
ORICAREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂŢII 

Art.3.   Libertateaămunciiăesteăgarantat ăprinăConstitu ie,ădreptulălaămunc ănuăpoateăfiăîngr dit.ăOriceă
persoanaăesteăliber ăînăalegereaăloculuiădeămunc ăşiăaăprofesiei,ămeserieiăsauăactivit iiăpeăcareăurmeaz ăs ă
oăpresteze.ăNimeniănuăpoateăfiăobligatăs ămunceasc ăsauăs ănuămunceasc ăîntr-un anumit loc. În cadrul 
rela iilorădeămuncaăfunc ioneaz ăprincipiulăegalit iiădeătratamentăfa ădeăto iăsalaria iiăşiăangajatori.ăOriceă
discriminareădirect ăsauăindirect ăfa ădeăunăsalariatăbazat ăpeăcriteriiădeăsex,ăorientareăsexual ,ă
caracteristiciăgenetice,ăvârst ,ăapartenen ăna ional ,ăras ,ăculoare,ăetnie,ăreligie,ăop iuneăpolitic ,ăorigineă
social ,ăhandicap,ăsitua ieăsauăresponsabilitateăfamilial ,ăapartenen ăsauăactivitateăsindical ăesteăinterzis . 
Art.4.  (1)ăOriceăsalariatăcareăpresteaz ăoămunc ăbeneficiaz ădeăcondi iiădeămunc ăadecvateăactivit iiă
desf şurate,ădeăprotec ieăsocial ,ădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ,ăprecumăşiădeărespectareaădemnit iiăşiă
aăconştiin eiăsaleăf r ăniciăoădiscriminare. 
(2)ăTuturorăsalaria ilorăcareăpresteaz ăoămuncaăleăsuntărecunoscuteădreptulălaăplataăegalaăpentru munca 
egalaăprecumăsiădreptulălaăprotec iaădatelorăcuăcaracterăpersonal. 
Art.5.   Rela iileădeămunc ăseăbazeaz ăpeăprincipiulăconsensualit iiăşiăalăbuneiăcredin e.ăPentru buna 
desf şurareăaărela iilorădeămuncaăparticipan iiălaăraporturileădeămuncaăseăvorăinformaăşiăseăvorăconsultaă
reciprocăînăcondi iileălegii. 
Art.6. (1)ăÎnăcadrulărela iilorădeămunc ăfunc ioneaz ăprincipiulăegalit iiădeătratamentăfa ădeăto iăsalaria ii. 
(2)ăOriceădiscriminareădirect ăsauăindirect ăfa ădeăunăsalariat,ăbazat ăpeăcriteriiădeăsex,ăorientareăsexual ,ă
caracteristiciăgenetice,ăvârst ,ăapartenen ăna ional ,ăras ,ăculoare,ăetnie,ăreligie,ăop iuneăpolitic ,ăorigineă
social ,ăhandicap,ăsitua ieăsauăresponsabilitateăfamilial ,ăapartenen ăoriăactivitateăsindical ,ăesteăinterzis . 



(3)ăConstituieădiscriminareădirect ăacteleăsiăfapteleădeăexcludere,ădeosebire,ărestric ieăsauăpreferin ,ă
întemeiateăpeăunulăsauămaiămulteădinăcriteriileăprev zuteălaăalin.(2),ăcareăauăcaăscopăsauăcaăefect,ă
neacordarea,ărestrângereaăoriăînl turareaărecunoaşterii,ăfolosin eiăsauăexecut riiădrepturilorăprev zuteădeă
legisla iaămunciiăşiăstatutulăfunc ionarilorăpublici. 
(4)ăConstituieădiscriminareăindirect ăacteleăşiăfapteleăîntemeiateăînămodăaparentăpeăalteăcriteriiădecâtăceleă
prev zuteălaăalin.(2),ădarăcare producăefecteleăuneiădiscrimin riădirecte. 
Art.7.(1) Esteăinterzis ădiscriminareaăprinăutilizareaădeăc treăangajatorăaăunorăpoliticiăcareădezavantajeaz ă
persoaneleădeăunăanumităsex,ăînăleg tur ăcuărela iileădeămunc ,ăreferitoareăla: 
       a)ăanun area,ăorganizareaăconcursurilorăsauăexamenelorăşiăselec iaăcandida ilorăpentruăocupareaă
posturilor vacante din sectorul public sau privat; 
       b)ăîncheierea,ăsuspendarea,ămodificareaăşi/sauăîncetareaăraportuluiăjuridicădeămunc ăoriădeăserviciu; 
       c) stabilireaăsauămodificareaăatribu iilorădinăfişaăpostului; 
       d)ăstabilireaăremunera iei; 
       e)ăbeneficii,ăalteleădecâtăceleădeănatur ăsalarial ,ăprecumăşiălaăsecuritateăsocial ; 
       f)ăinformareăşiăconsiliereăprofesional ,ăprogrameădeăini iere,ăcalificare,ăperfec ionare,ăspecializareăşiă
recalificareăprofesional ; 
       g)ăevaluareaăperforman elorăprofesionaleăindividuale; 
       h)ăpromovareaăprofesional ; 
        i)ăaplicareaăm surilorădisciplinare; 
        j)ădreptulădeăaderareălaăsindicatăşiăaccesulălaăfacilit ileăacordateădeăacesta; 
        k)ăoriceăalteăcondi iiădeăprestareăaămuncii,ăpotrivitălegisla ieiăînăvigoare. 
(2) Suntăexceptateădeălaăaplicareaăprevederilorăalin.ă(1)ălit.ăa)ălocurileădeămunc ăînăcare,ădatorit ănaturii 
activit ilorăprofesionaleărespectiveăsauăcadruluiăînăcareăacesteaăsuntădesf şurate,ăoăcaracteristic ălegat ădeă
sexăesteăoăcerin ăprofesional ăautentic ăşiădeterminant ,ăcuăcondi iaăcaăobiectivulăurm rităs ăfieălegitimăşiă
cerin aăs ăfieăpropor ional . 
Art.8. (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 
(2)ăOriceătratamentămaiăpu inăfavorabilăaplicatăuneiăfemeiălegatădeăsarcin ăsauădeăconcediulădeămaternitate 
constituie discriminare în sensul prezentei legi. 
(3)ăEsteăinterzisăs ăiăseăsoliciteăuneiăcandidate,ăînăvedereaăangaj rii,ăs ăprezinteăunătestădeăgraviditate 
şi/sauăs ăsemnezeăunăangajamentăc ănuăvaăr mâneăîns rcinat ăsauăc ănuăvaănaşteăpeădurataădeăvalabilitateăaă
contractuluiăindividualădeămunc . 
(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) aceleălocuriădeămunc ăinterziseăfemeilorăgravide 
şi/sauăcareăal pteaz ,ădatorit ănaturiiăoriăcondi iilorăparticulareădeăprestareăaămuncii. 
(5)ăConcediereaănuăpoateăfiădispus ăpeădurataăînăcare: 
       a)ăfemeiaăsalariat ăesteăgravid ăsauăseăafl ăînăconcediuăde maternitate; 
       b)ăangajatulăseăafl ăînăconcediuădeăcreştereăşiăîngrijireăaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăani,ărăăespectiv 
3 ani în cazul copilului cu handicap. 
(6)ăEsteăexceptat ădeălaăaplicareaăprevederilorăalin.(5)ăconcediereaăpentruămotiveăce intervin ca urmare a 
reorganiz riiăjudiciare,ăînăcondi iileălegii. 
(7)ăLaăîncetareaăconcediuluiădeămaternitateăsauăaăconcediuluiădeăcreştereăşiăîngrijireăaăcopiluluiăînăvârst ă
deăpân ălaă2ăani,ărespectivă3ăaniăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăsalariata/salariatul are dreptul de a se 
întoarceălaăultimulălocădeămunc ăsauălaăunălocădeămunc ăechivalent,ăavândăcondi iiădeămunc ăechivalenteă
şi,ădeăasemenea,ădeăaăbeneficiaădeăoriceăîmbun t ireăaăcondi iilorădeămunc ălaăcareăarăfiăavutădreptulăînă
timpulăabsen ei. 
Art.9. (1)ăH r uireaăsexual ăaăuneiăpersoaneădeăc treăoăalt ăpersoan ălaăloculădeămunc ăesteăconsiderat ă
discriminareădup ăcriteriulădeăsexăşiăesteăinterzis . 
(2)ăH r uireăsexual ăreprezint ăoriceăform ădeăcomportamentănedorit,ăconstândăînăcontactăfizic,ăcuvinte, 
gesturiăsauăalteămijloaceăindecente,ămaterialeăvizualeăofensatoare,ăinvita iiăcompromi toare,ăcereriădeă
favoruriăsexualeăsauăoriceăalt ăconduit ăcuăconota iiăsexuale,ăcareăafecteaz ădemnitatea,ăintegritateaăfizic ă
şiăpsihic ăaăpersoanelorălaălocul deămunc . 
(3)ăConstituieădiscriminareădup ăcriteriuădeăsexăoriceăcomportamentădefinitădreptăh r uireăsexual ,ăavândă
ca scop: 



        a)ădeăaăcreaălaăloculădeămunc ăoăatmosfer ădeăintimidare,ădeăostilitateăsauădeădescurajareăpentruă
persoanaăafectat ; 
        b)ădeăaăinfluen aănegativăsitua iaăpersoaneiăangajateăînăceeaăceăpriveşteăpromovareaăprofesional ,ă
remunera iaăsauăveniturileădeăoriceănatur ăoriăaccesulălaăformareaăşiăperfec ionareaăprofesional ,ăînăcazulă
refuzului acesteia de a accepta un comportamentănedorit,ăceă ineădeăvia aăsexual . 
(4)ăTo iăsalaria iiătrebuieăs ărespecteăregulileădeăconduit ăşiăs ăr spund ăînăcondi iileălegiiăpentruă
înc lcareaăacestora. 
(5)ăAngajatorulănuăpermiteăşiănuăvaătoleraăh r uireaăsexual ălaăloculădeămunc ăşiăfaceăpublicăfaptulăc ă
încurajeaz ăraportareaătuturorăcazurilorădeăh r uireăsexual ,ăindiferentăcineăesteăofensatorul,ăc ăangaja iiă
careăîncalc ădemnitateaăpersonal ăaăaltorăangaja i,ăprinăoriceămanifestareăconformat ădeăh r uireăsexual ălaă
loculădeămunc ,ăvorăfiăsanc iona iădisciplinar; 
Art.10. (1)ăPersoanaăcareăseăconsider ăh r uit ăsexualăvaăraportaăincidentulăprintr-o plângere în scris, care 
vaăcon ineărelatareaădetaliat ăaămanifest riiădeăh r uireăsexual ălaăloculădeămunc . 
(2)ăAngajatorulăvaăoferiăconsiliereăşiăasistent ăvictimelorăactelorădeăh r uireăsexual ,ăvaăconduceă
investiga iaăînămodăstrictăconfiden ialăşi,ăînăcazulăconfirm riiăactuluiădeăh r uireăsexual ,ăvaăaplicaăm suriă
disciplinare. 
(3)ăLaăterminareaăinvestiga ieiăseăvaăcomunicaăp r ilorăimplicateărezultatul anchetei. 
(4)ăOriceăfelădeărepresalii,ăînăurmaăuneiăplângeriădeăh r uireăsexual ,ăatâtăîmpotrivaăreclamantului,ăcâtăşiă
împotrivaăoric reiăpersoaneăcareăajut ălaăinvestigareaăcazului,ăvorăfiăconsiderateăacteădiscriminatoareăăşiă
vorăfiăsanc ionateăconformădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
Art.11. (1)ăSalaria iiăauăobliga iaăs ăfac ăeforturiăînăvedereaăpromov riiăunuiăclimatănormalădeămunc ăînă
unitate,ăcuărespectareaăprevederilorălegii,ăaleăcontractelorădeămunc ,ăaleăregulamentuluiăintern,ăprecumăşiă
a drepturilorăşiăintereselorătuturorăsalaria ilor. 
(2)ăPentruăcreareaăşiămen inereaăunuiămediuădeălucruăcareăs ăîncurajezeărespectareaădemnit iiăfiec reiă
persoane,ăpotăfiăderulateăproceduriădeăsolu ionareăpeăcaleăamiabil ăaăplângerilorăindividualeăaleă
salaria ilor,ăinclusivăaăcelorăprivindăcauzeleădeăviolen ăsauăh r uireăsexual ,ăînăcompletareaăcelor 
prev zuteădeălege. 
 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

ŞI ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI, RESPECTIV AL PERSONALULUI CONTRACTUAL 

Art.12. PrimarulăcomuneiăArchis,ăînăcalitateădeăangajator,ăareăînăprincipalăurm toareleădrepturi: 
       a)ăs ăpropun ăConsiliuluiălocalăorganizareaăşiăfunc ionareaăinstitu iei; 
       b)ăs ăstabileasc ăatribu iileăşiăresponsabilit ileăfiec ruiăsalariat din cadrul aparatului de specialitate, 
înăraportăcuăpreg tireaăprofesionala,ăexperien aădobânditaăşiărezultateleăob inuteăînăactivitateaă
profesional ; 
       c)ăs ădeaădispozi iiăcuăcaracterăobligatoriuăpentruăpersonalulănumităsauăangajat,ăsubărezervaălegalit iiă
lor; 
       d)ăs ăexerciteăcontrolulăasupraămoduluiădeăîndeplinireăaăsarcinilorădeăserviciu; 
       e)ăs ăconstateăs vârşireaăabaterilorădisciplinareăşiăs ăapliceăsanc iunileăcorespunz toare,ăpotrivitălegiiă
şiăaăprezentuluiăregulament; 
Art.13. PrimarulăcomuneiăArchis,ăînăcalitateădeăangajator,ăînăprincipalăurm toareleăobliga ii: 
       a)ăăs ăinformezeăpersonalulăasupraăcondi iilorădeămunc ăşiăasupraăelementelorăcareăprivescă
desf şurareaărela iilorădeămunc ;ă 

       b)ăăs ăsprijineăpropunerileăşiăini iativeleămotivateăaleăpersonaluluiădinăsubordine,ăînăvedereaă
îmbun t iriiăactivit iiăautorit iiăpublice,ăprecumăsiăaăcalit iiăserviciilorăpubliceăoferiteăcet enilor; 
       c)ăăs ăiaăm suriăpentruăîntocmireaăşiăactualizareaădosareleăprofesionaleăaleăfunc ionarilorăpubliciă
precumăşiăp strareaăacestoraăinăcondi iiădeăsiguran a; 
      d)ăs ăcreezeăcadrulănecesarăpentruăcunoaştereaădeăc treăto iăsalaria iiăaălegisla ieiăinăvigoare,ăcuă
deosebireăaăceleiăcareăvizeaz ădirectăactivit ileăspecificeăinstitu iei; 



      e)ăs ăasigureăinstruireaăpersonaluluiăpentruărespectareaăpeătoataădurataăprogramuluiădeămunca,ăaă
normelorădeăprevenireăsiăstingereăaăincendiilor,ăaănormelorădeăprotec iaămunciiă(laălocurileădeămuncaăundeă
acestea se impun) si a normelor igienico-sanitare; 
      f)ăs ăstimulezeăsalaria iiăcareăaducăunăaportădeosebitălaăbunulămersăalăactivit iiăceăoădesf şoar ; 
      g)ăs ăsanc ionezeăpotrivităprevederilorălegaleăpersoaneleăcareăîncalc ăăobliga iileădeăserviciuăceăleă
revin, sau normele de comportareăînăinstitu ie; 
      h)ăs ăasigureăegalitateaădeăşanseăsiătratamentăcuăprivireălaădezvoltareaăcariereiăînăfunc iaăpublic ăpentruă
func ionariiăpubliciădinăcadrulăinstitu iei; 
      i)ăs ăasigureădot rileănecesareădesf şur riiăactivit iiăsalaria iloră(spa iuăînăbirouri,ămobilier,ătehnicaădeă
calcul,ărechizite,ădiverseămateriale),ăasigurareaăcondi iilorănormaleădeămuncaăşiăigien ,ădeănaturaăs ăleă
ocroteasc ăs n tateaăşiăintegritateaăfizic ăsiăpsihic ăşiăurm rireaăutiliz riiăeficienteăaătimpuluiădeămunca; 
      j)ăs ăacordeădrepturileăceădecurgădinăacteleănormativeăinăvigoare,ăprecumăşiăceleăcareădecurgădină
acordurileăşiăcontracteleăcolectiveădeămunc ătuturorăsalaria ilor,ăînăraportăcuăfunc iaăde inutaăşiămuncaă
efectivăprestat ; 
      k)ăs ăseăconsulteăcuăsindicatulăsau,ădup ăcaz,ăcuăreprezentan iiăsalaria ilor,ăînăprivin aădeciziiloră
susceptibileăs ăafectezeăsubstan ialădrepturileăşiăintereseleăacestora; 
      l)ăs ăpl teasc ătoateăcontribu iileăşiăimpoziteleăaflateăînăsarcinaăsa,ăprecumăşiăs ăre in ăşi s ăvirezeă
contribu iileădatorateădeăsalaria i,ăînăcondi iileălegii; 
  m)ăs ăînfiin ezeăregistrulăgeneralădeăeviden ăaăsalaria ilorăşiăs ăoperezeăînregistr rileăprev zuteădeălege; 
      n)ăs ăelibereze,ălaăcerere,ătoateădocumenteleăcareăatest ăcalitateaădeăfunc ionarăpublicăsauăpersonală
contractual al solicitantului; 
      o)ăs ăasigureăconfiden ialitateaădatelorăcuăcaracterăpersonalăalăsalaria ilor;ă 
      p)ăăs ăasigureăegalitateaădeăşanseăsiătratamentăîntreăsalaria i,ăfemeiăşiăb rba i,ăînăcadrulărela iilor de 
munc ădeăoriceăfel; 
      q)ăs ăinformezeăpermanentăangaja ii,ăinclusivăprinăafişareăînălocuriăvizibile,ăasupraădrepturilorăpeăcareă
aceştiaăleăauăînăceeaăceăpriveşteărespectareaăegalit iiădeăşanseăşiădeătratamentăîntreăfemeiăşiăb rba iăînă
rela iile deămunc ; 
      r)ăs ăasigureăinformareaătuturorăangaja ilorăcuăprivireălaăinterzicereaăh r uiriiăşiăaăh r uiriiăsexualeălaă
loculădeămunc ,ăinclusivăprinăafişareaăînălocuriăvizibileăaăprevederilorăprezentuluiăregulamentăinternăaleă
unit iiăpentruăprevenireaăoric ruiăactădeădiscriminareăbazatăpeăcriteriulădeăsex; 
      s) s ăinformezeăimediatădup ăceăaăfostăsesizatăautorit ileăpubliceăabilitateăcuăaplicareaăşiăcontrolulă
aplic riiălegisla ieiăprivindăegalitateaădeăşanseăşiădeătratamentăîntreăfemeiăşiăb rba i. 
Art.14. Func ionariiăpubliciăşiăpersonalulăcontractualăauăînăprincipalăurm toareleădrepturi: 

a) dreptulălaăsalarizareăpentruămuncaădepus ; 
b) dreptulălaăconcediuădeăodihn ăanual,ăconcediiămedicaleăşiăalteăconcedii,ăînăconformitateăcuă

prevederile legale în vigoare.ăFunc ionariiăpubliciăprimesc,ăînăcondi iileălegii,ăpeălâng ă
indemniza iaădeăconcediuăşiăoăprim ăegal ăcuăsalariulădeăbaz . 

c) dreptulălaăegalitateădeăşanseăşiădeătratament; 
d) dreptulălaădemnitateăînămunc ; 
e) dreptulălaăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ; 
f) dreptulălaăaccesălaăformareaăprofesional ; 
g) dreptulălaăinformareăşiăconsultare; 
h) dreptulădeăaăluaăparteălaădeterminareaăşiăameliorareaăcondi iilorădeămunc ăşiăaămediuluiădeămunc ;ă 
i) dreptulălaăprotec ieăînăcazădeăconcediere; 
j) dreptulădeăaăparticipaălaăac iuniăcolective; 
k)   dreptulădeăaăconstituiăsauădeăaăaderaălaăunăsindicatăesteăgarantat.ăÎnăsitua iaăînăcareăfunc ionariiă

publiciădeăconducereăsuntăaleşiăînăorganeleădeăconducereăaleăorganiza iilorăsindicale,ăaceştiaăauă
obliga iaăcaăînătermenădeă15ăzileădeălaăalegereăs ăoptezeăpentruăunaădintreăceleădou ăfunc ii.ăÎnăcazulă
înăcareăfunc ionarulăpublicăopteaz ăpentruădesf şurareaăactivit iiăînăfunc iaădeăconducereăînă
organiza iileăsindicale,ăraporturileădeăserviciuăaleăacestuiaăseăsuspend ăpeăoăperioad ăegal ăcuăceaăaă
mandatuluiăînăfunc iaădeăconducereădinăorganiza iaăsindical ; 

l) func ionariiăpubliciăseăpotăasociaăînăorganiza iiăprofesionaleăsauăînăalteăorganiza iiăavândăcaăscopă
protejarea intereselor profesionale; 



m) personalulăangajatăsauănumităareădreptulălaăgrev ăînăcondi iileălegii.ăFunc ionarilorăpubliciăleăesteă
recunoscutădreptulălaăgrev ,ăînăcondi iileălegii,ăcuărespectareaăprincipiuluiăcontinuit iiăşiăcelerit iiă
serviciului public; 

n) personalulăcareăseăafl ăînăgrev ănuăbeneficiaz ădeăsalariuăşiăalteădrepturiăsalarialeăpe durata grevei; 
o) înăcazădeădecesăalăfunc ionaruluiăpublic,ămembriiăfamiliei,ăcareăau,ăpotrivitălegii,ădreptulălaăpensieă

deăurmaş,ăprimescăpeăoăperioad ădeă3ăluniăechivalentulăsalariuluiădeăbaz ădinăultimaălun ădeă
activitateăaăfunc ionaruluiăpublicădecedat; 

p) înăafar ădeăajutoareleăprev zuteădeălege,ălaăcareăauădreptul,ăsalaria iiăvorăbeneficiaăşiădeăurm toareleă
ajutoare:        

    - înăcazulădecesuluiăsalariatului,ăunăajutorăacordatăfamiliei,ădeăcelăpu inădou ăsalarii medii lunare pe 
unitate; 
    - dac ădecesulăaăsurvenitădinăcauzaăunuiăaccidentădeămunc ,ăaăunuiăaccidentăînăleg tur ăcuămuncaăsauăaă
uneiăboliăprofesionale,ăcuantumulăajutoruluiăacordatăfamilieiăvaăfiădeăcelăpu ină3ăsalariiămediiăpeăunitate; 
   - unăsalariuămediuăpeăunitate,ăpl titădeăaceastaămamei,ăpentruănaştereaăfiec ruiăcopil;ădac ămamaănuăesteă
salariat ,ăso ulăacesteiaăbeneficiaz ădeăplataăunuiăsalariuămediuăpeăunitate; 
   - unăsalariuămediuăpeăunitateăpl titădeăunitateălaădecesulăso uluiăsauăso ieiăoriălaădecesulăuneiărudeădeă
gradul I aflateăînăîntre inereaăsalariatului. 

q) func ionarilorăpubliciăleăesteărecunoscutădreptulădeăa-şiăperfec ionaăînămodăcontinuuăabilit ileăşiă
preg tireaăprofesional ,ăînăcondi iileălegii. 

Art.15. Func ionarilorăpubliciăşiăpersonalulăcontractualăauăînăprincipalăurm toareleăobliga ii: 
      a)ăăobliga iaădeăaărealizaănormaădeămunc ,ăsauădup ăcazădeăaăîndepliniăcu profesionalism, 
impar ialitate,ăfidelitateăşiăînăconformitateăcuălegeaăîndatoririleădeăserviciuăprev zuteăînăfişaăpostului;ă
totodat ăpersonalulăr spundeădeăîndeplinireaăatribu iilorăceăleărevinăînăfunc iaăpeăcareăoăde inăprecumăşiăaă
atribu iilorădelegateăşiăîns rcin rilorădateădeăc treăconsiliulălocalăsiăsuperioriiăierarhici;ăăăă 
      b)ăăs ăseăab in ădeălaăoriceăfapt ăcareăarăputeaăaduceăprejudiciiăpersoanelor fizice sau juridice, 
prestigiuluiăcorpuluiăfunc ionarilorăpubliciăoriăprim riei; 
      c)ăăs ăanalizezeăşiăs ăsolu ioneze,ărespectivăs ătransmit ăr spunsurileăînătermeneleălegaleălaătoateă
cererile,ăadreseleăsauădocumenta iileăînregistrateăînăscrisălaăinstitu ie.ăSalaria iiăr spundămoral,ămaterial,ă
contraven ionalăsauăpenal,ădup ăcaz,ăpentruăprejudiciileăcauzateădeăîntârziereaăr spunsurilorălaă
documenteleăînregistrateăînăscrisălaăinstitu ieăşiărepartizateăspreăanaliz ăşiăsolu ionare; 
     d)ăs ăurm reasc  şiăs ăcunoasc ăpermanentămodific rileălegislativeăcareăreglementeaz ădomeniulădeă
activitateăpropriu,ăfiindăr spunz torăpentruătoateăconsecin eleăcareăaparădatorit ăaplic riiă
necorespunz toareăsauăaăneaplic riiăunorăprevederiălegaleăînăactivitateaăpeăcareăoădesf şoar ; 
      e)ăs ăseăsprijineăşiăs ăconlucrezeăreciprocăpentruăaducereaălaăîndeplinireăaăobliga iilorădeăserviciuăşiăs ă
seăsuplineasc ă,ăînăcadrulăspecialit iiălor; 
      f)ăs ănuădesf şoareăînăincintaăinstitu ieiăactivit iăcuăcaracterăpolitic,ăîn sprijinul partidelor politice, 
organiza iilorăsauăasocia iilorădeăacestăfel,ăinătimpulăprogramului; 
      g)ăs ăseăab in ăînăexercitareaăatribu iilorăceăleărevin,ădeălaăexprimareaăsauămanifestareaăpublic ăaă
convingerilorăşiăpreferin elorălorăpolitice,ăs  nuăfavorizezeăvreunăpartidăpoliticăsauăvreoăorganiza ieăc reiaă
îiăesteăaplicabilăacelaşiăregimăjuridicăcaăşiăpartidelorăpolitice; 
      h)ăs ăprezinte,ăînăcondi iileălegiiădeclara iaădeăavereăşiădeăintereseăpersoaneiădesemnateăcuăatribu iiăînă
acestăsensăşiăs ărespecteăîntocmaiăregimulăjuridicăalăconflictuluiădeăintereseăşiăalăincompatibilit ilor; 
      i)ăsaărespecteălegisla iaăinăvigoare,ăhot rârileăconsiliuluiălocalăşiădispozi iileăprimarului;  
      j)ăs -şiăperfec ionezeăcontinuuănivelulădeăpreg tireăprofesionala, atât prin studiul individual, cât si prin 
cursurileăorganizateădeăc treăprim rie,ăinăcolaborareăcuăInstitutulăNa ionalădeăAdministra ieăsauăcuăalteă
institu iiăabilitateăpotrivitălegii; 
      k)ăs ăp strezeăsecretulădeăserviciuăînăactivit ile deăprimire,ăîntocmireămultiplicare,ădifuzareăşiăp strareă
a documentelor cu caracter secret; 
      l)ăs ărespecteăprogramulădeămuncaăstabilităînăinstitu ie,ăurm rindăfolosireaăcuăeficientaămaxim ăaă
timpului de munca pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
      m)ăs ăseăprezinteălaăserviciuăintr-oă inutaăvestimentar ădecent ăşiăadecvat ăşiăs ămanifeste un 
comportamentăcivilizatăşiădemnăînărela iileăcuăcolegiiăşiăceilal iăsalaria iădinăinstitu ie;ă 
      n)ăs ămanifesteăsolicitudineăşiărespectăînărela iileăcuăpersoaneleădinăafaraăinstitu iei; 



      o)ăs ănuăseăprezinteălaăserviciuăsubăinfluen aăalcoolului;ăpersoaneleăaflateăînăaceastaăsitua ieăvorăfiă
obligateăs ăp r seasc ăinstitu ia,ăurmândăaăseăluaămasuriădeăsanc ionareădisciplinar ; 
      p)ăs ăseăînscrieăînăcondicileădeăprezen ăconstituite,ăoriădeăcâteăoriăintervinădeplas riăînăinteresulă
serviciuluiăînălocalitateăsauăînăalteălocalit i;ăpentruăintereseăpersonale,ăieşireaădinăinstitu ieăseăvaăfaceă
numai cu aprobarea conducerii; 
      r)ăs -şiăînsuşeasc ăşiăs ărespecteănormeleălegaleădeăprevenireăşiăstingereăaăincendiilor, normele de 
protec iaămunciiăşiăceleăigienico-sanitare; 
      s)ăs ăp strezeăînăcondi iiăcorespunz toareătoateăbunurileămobileăşiăimobileădinădotareaăinstitu ieiăşiăs ă
foloseasc ăînămod judicios rechizitele; 
      ş)ăs ăpun ălaădispozi iaăconsilierilorălocaliădocumenteleăsauăinforma iileăsolicitateădeăaceştia,ăconformă
regulamentuluiădeăorganizareăsiăfunc ionareăaăconsiliuluiălocal;ă 
      t)ăs ăasigureăcorectaăutilizareaăaăbunurilorădinădotare:ăaparaturaădeăcalcul,ămaşiniădeăscris,ămobilier,ă
etc. 
      )ăs ădeconectezeădeălaăre ea,ălaăsfârşitulăprogramuluiădeălucru,ăaparaturaăelectric ,ăelectronic ăsauăalteă
instala iiăelectriceădinădotare; 
      u)ăpentruăp strareaăînăsiguran aăaădocumentelor,ăacesteaăvorăfiăînchiseălaăsfârşitulăprogramuluiădeălucruă
înădulapuriăsauăfişete; 
      v)ăs ărespecteănormeleădeăconduit ăprofesional ăşiăcivic ăprev zuteădeălege. 
 
 

CAPITOLUL IV 

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

 
Secţiunea I  

Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici 
 

Art.16.ăFunc ionariiăpublici,ăînăconformitateăcuănormeleădeăconduit ,ăauăurm toareleăobliga ii: 
      a)ădeăaăasiguraăunăserviciuăpublicădeăcalitateăînăbeneficiulăcet enilor,ăprinăparticipareaăactivaălaăluarea 
deciziilorăsiălaătranspunereaălorăînăpractic ,ăinăscopulărealiz riiăcompetentelorăinstituiteăînăsarcinaă
autorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale; 
      b)ăînăexercitareaăfunc ieiăpublice,ădeăaăaveaăunăcomportamentăprofesionist,ăprecumăsiădeăaăasigura, in 
condi iileălegii,ătransparentaăadministrativa,ăpentruăaăcâştigaăsiăaămen ineăîncredereaăpubliculuiăină
integritatea,ăimpar ialitateaăsiăeficacitateaăautorit ilorăşiăinstitu iilorăpublice; 
       c)ăprinăacteleăsiăfapteleălor,ăsaărespecteăConstitu ia,ălegileătariiăsiăsaăac ionezeăpentruăpunereaăină
aplicareăaădispozi iilorălegale,ăinăconformitateăcuăatribu iileăcareăleărevin,ăcuărespectareaăeticiiă
profesionale; 
      d)ăsaăseăconformezeădispozi iilorălegaleăprivindărestrângereaăexerci iuluiăunorădrepturi, datorat naturii 
func iilorăpubliceăde inute; 
      e)ădeăaăap raăînămodăloialăprestigiulăautorit iiăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăprecumăşiădeăaăseă
ab ineădeălaăoriceăactăoriăfaptăcareăpoateăproduceăprejudiciiăimaginiiăsauăintereselorălegaleăale acesteia; 
      f)ădeăaănuădezv luiăinforma iiăcareănuăauăcaracterăpublicăşiădeăaănuăremiteădocumenteleăcareăcon ină
asemeneaăinforma ii,ălaăsolicitareaăreprezentan ilorăuneiăalteăautorit iăoriăinstitu iiăpublice,ănumaiăcuă
acordul primarului sau a secretarului.ăAceast ăobliga ieănuăreprezint ăoăderogareădeălaăobliga iaălegal ăaă
func ionarilorăpubliciădeăaăfurnizaăinforma iiădeăinteresăpublicăcelorăinteresa i,ăînăcondi iileălegii; 
      g)ăînăîndeplinireaăatribu iilorădeăserviciu,ădeăaărespectaădemnitateaăfunc ieiăpubliceăde inute,ăcorelândă
libertateaădialoguluiăcuăpromovareaăintereselorăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ă
activitatea; 
      h)ăînăactivitateaălor,ădeăaărespectaălibertateaăopiniilorăşiădeăaănuăseăl saăinfluen a iădeăconsiderente 
personaleăsauădeăpopularitate.ăÎnăexprimareaăopiniilor,ăfunc ionariiăpubliciătrebuieăs ăaib ăoăatitudineă
conciliant ăşiăs ăeviteăgenerareaăconflictelorădatorateăschimbuluiădeăp reri; 
      i)ăînărela iileăcuăpersonalulădinăcadrulăinstitu iei,ăprecumăşiăcuăpersoaneleăfiziceăsauăjuridice,ăsaăaib ăună
comportamentăbazatăpeărespect,ăbun -credin ,ăcorectitudineăşiăamabilitate; 



      j)ădeăaănuăaduceăatingereăonoarei,ăreputa ieiăşiădemnit iiăpersoanelorădinăcadrulăautorit iiăînăcareăîşiă
desf şoar ăactivitatea,ăprecumăşiăpersoanelorăcuăcareăintr ăînăleg tur ăînăexercitareaăfunc ieiăpublice,ăprin: 

1)ăîntrebuin areaăunorăexpresiiăjignitoare; 
2)ădezv luireaăunorăaspecteăaleăvie iiăprivate; 
3)ăformulareaăunorăsesiz riăsauăplângeriăcalomnioase; 

           4) s ăadopteăoăatitudineăimpar ial ăşiăjust ăpentruărezolvareaăclar ăşiăeficient ăaăproblemeloră
cet enilor.ăFunc ionariiăpubliciăauăobliga iaăs ărespecteăprincipiulăegalitatiiăcet enilorăînăfataălegiiăşiăaă
autorit ilorăpublice,ăprin: 
            - promovareaăunorăsolu iiăsimilareăsauăidenticeăraportateălaăaceeaşiăcategorieădeăsitua iiădeăfapt; 
           - eliminareaăoric reiăformeădeădiscriminareăbazateăpeăaspecteăprivindăna ionalitatea,ăconvingerileă
religioaseăşiăpolitice,ăstareaămaterial ,ăs n tatea,ăvârsta, sexul sau alte aspecte. 
      k)ăînăprocesulădeăluareăaădeciziilor,ăsaăac ionezeăconformăprevederilorălegaleăsiăsaăîşiăexerciteă
capacitateaădeăapreciereăînămodăfundamentatăşiăimpar ial; 
     l)ăs ăasigureăocrotireaăpropriet iiăpubliceăşiăprivateăaăstatuluiăşiăaăunit iiăadministrativ-teritoriale,ăs ă
eviteăproducereaăoric ruiăprejudiciu,ăac ionândăînăoriceăsitua ieăcaăunăbunăproprietar. 

 
Secţiunea II  

Interdicţii aplicabile funcţionarilor publici 
 

 Art.17. (1)Func ionarilorăpubliciăleăesteăinterzis: 
       a)ăs ăexprimeăînăpublicăaprecieriăneconformeăcuărealitateaăînăleg turaăcuăactivitateaăautoritatiiăînăcareă
îşiădesf şoar ăactivitatea,ăcuăpoliticileăşiăstrategiileăacesteiaăoriăcuăproiecteleădeăacteăcuăcaracterănormativă
sau individual; 
      b)ăs ăfac ăaprecieriăneautorizateăînăleg turaăcuălitigiileăaflateăinăcursădeăsolu ionareăşiăînăcareă
autoritateaăsauăinstitu iaăpublicaăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăareăcalitateaădeăparte;ă 
      c)ăs ădezv luieăinforma iiăcareănuăauăcaracterăpublic,ăînăalteăcondi iiădecâtăceleăprev zuteădeălege; 
      d)ăs ădezv luieăinforma iileălaăcareăauăaccesăînăexercitareaăfunc ieiăpublice,ădacaăaceastaădezv luireă
esteădeănaturaăs ăatrag ăavantajeănecuveniteăoriăs ăprejudiciezeăimagineaăsauădrepturileăinstitu ieiăoriăaleă
unorăfunc ionariăpublici,ăprecumăşiăaleăpersoanelorăfiziceăsauăjuridice; 
      e)ăs ăacordeăasisten ăşiăconsultan ăpersoanelorăfiziceăsauăjuridiceăînăvedereaăpromov riiădeăac iuniă
juridiceăoriădeăaltaănaturaăîmpotrivaăstatuluiăsauăautorit iiăoriăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ă
activitatea; 
      f)ăăînăexercitareaăfunc ieiăpublice: 
  1)ăs ăparticipeălaăcolectareaădeăfonduriăpentruăactivitateaăpartidelorăpolitice; 
  2)ăs ăfurnizezeăsprijinălogisticăcandida ilorălaăfunc iiădeădemnitateăpublic ; 
  3)ăs ăcolaboreze,ăinăafaraărela iilorădeăserviciu,ăcuăpersoaneleăfiziceăsauăjuridiceăcareăfacădona iiăoriă
sponsoriz riăpartidelorăpolitice; 
  4)ăs ăafişeze,ăînăcadrulăautorit ii,ăînsemneăoriăobiecteăinscrip ionateăcuăsiglaăsauădenumireaăpartideloră
politiceăoriăaăcandida ilorăacestora. 
      g)ăînăconsiderareaăfunc ieiăpubliceăde inute,ăs ăpermit ăutilizareaănumeluiăsauăimaginiiăpropriiăînă
ac iuniăpublicitareăpentruăpromovareaăuneiăactivit iăcomerciale,ăprecumăşiăînăscopuriăelectorale; 
      h)ăînărela iileăcuăreprezentan iiăaltorăstate,ăs ăexprimeăopiniiăpersonaleăprivindăaspecteăna ionaleăsauă
disputeăinterna ionale; 
      i)ăs ăsoliciteăoriăs ăaccepteăcadouri,ăservicii,ăfavoruri,ăinvita iiăsauăoriceăaltăavantaj,ăcareăleăsuntă
destinate personal, familiei,ăp rin ilor,ăprietenilorăoriăpersoanelorăcuăcareăauăavutărela iiădeăafaceriăsauădeă
natur ăpolitic ,ăcareăleăpotăinfluen aăimpar ialitateaăînăexercitareaăfunc iilorăpubliceăde inuteăoriăpotă
constituiăoărecompensaăînăraportăcuăacesteăfunc ii; 
      j)ăs ăpromit ăluareaăuneiădeciziiădeăc treăautoritateaăsauăinstitu iaăpublic ,ădeăc treăal iăfunc ionariă
publici,ăprecumăşiăîndeplinireaăatribu iilorăînămodăprivilegiat; 
      k)ăs -şiăfoloseasc ,ăînăalteăscopuriădecâtăceleăprev zuteădeălege,ăăprerogativeleăfunc iei publice 
de inute; 



      l) prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de 
evaluareăsauădeăparticipareălaăancheteăoriăac iuniădeăcontrol,ăfunc ionarilorăpubliciăleăesteăinterzis ă
urm rireaăob inerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau 
morale altor persoane; 
      m)ăs ăfoloseasc ăpozi iaăoficial ăpeăcareăoăde inăsauărela iileăpeăcareăle-au stabilit în exercitarea 
func ieiăpublice,ăpentruăaăinfluen a anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei 
anumiteăm suri; 
      n)ăs ăimpun ăaltorăfunc ionariăpubliciăsaăseăînscrieăînăorganiza iiăsauăasocia ii,ăindiferentădeănaturaă
acestora,ăoriăs ăleăsugerezeăacestălucru,ăpromi ându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale; 
      o)ăs ăfoloseasc ătimpulădeălucruăoriălogisticaăautorit iiăpentruărealizareaădeăactivit iăpublicisticeăînă
interesăpersonalăsauăactivit iădidactice; 
      p)ăs ăfurnizezeăinforma iiăreferitoareălaăbunurile proprietateăpublic ăsauăprivat ăaăstatuluiăoriăaă
unit ilorăadministrativ-teritoriale,ăsupuseăopera iunilorădeăvânzare,ăconcesionareăsauăînchiriere,ăînăalteă
condi iiădecâtăceleăprev zuteădeălege; 
      q)ăs ăachizi ionezeăbunuriăaflateăînăproprietateaăprivat ăaăstatuluiăsauăaăunit iiăadministrativ-
teritoriale,ăsupusăvânz riiăînăcondi iileălegii,ăînăurm toareleăcazuri: 
   1) cândăaăluatăcunoştin ,ăînăcursulăsauăcaăurmareăaăîndepliniriiăatribu iilorădeăserviciu,ădespreăvaloareaă
ori calitatea bunurilor care urmeaz ăs ăfieăvândute; 
    2) cândăaăparticipat,ăînăexercitareaăatribu iilorădeăserviciu,ălaăorganizareaăvânz riiăbunuluiărespectiv; 
    3) cândăpoateăinfluen aăopera iunileădeăvânzareăsauăcândăaăob inutăinforma iiălaăcareăpersoaneleă
interesateădeăcump rarea bunului nu au avut acces. 
 (2) dispozi iileăalin.(1)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăînăcazulăconcesion riiăsauăînchirieriiăunuiăbună
aflatăînăproprietateaăpublic ăoriăprivat ăaăstatuluiăsauăaăunit ilorăadministrativ-teritoriale; 
 (3) Prevederile lit. a) – d)ăseăaplic ăşiădup ăîncetareaăraportuluiădeăserviciu,ăpentruăoăperioad ădeă2ăani,ă
dac ădispozi iileădinălegiăspecialeănuăprev dăalteătermene. 
 (4) Dezv luireaăinforma iilorăcareănuăauăcaracterăpublicăsauăremitereaădocumentelorăcareăcon ină
asemenea informa ii,ălaăsolicitareaăreprezentan ilorăuneiăalteăautorit iăoriăinstitu iiăpublice,ăesteăpermis ă
numai cu acordul primarului comunei Archis . 
 (5) Prevederileăprezentuluiăregulamentăinternănuăpotăfiăinterpretateăcaăoăderogareădeălaăobliga iaălegal ăa 
func ionarilorăpubliciădeăaăfurnizaăinforma iiădeăinteresăpublicăcelorăinteresa i,ăînăcondi iileălegii,ăsauăcaăoă
derogareădeălaădreptulăfunc ionaruluiăpublicădeăaăfaceăsesiz riăînăbazaăLegiiănr.571/2004ăprivindăprotec iaă
personaluluiădinăautorit ileăpublice,ăinstitu iileăpubliceăşiădinăalteăunit iăcareăsemnaleaz ăînc lc riăaleă
legii. 
 

Secţiunea III 
Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

 
Art.18. Personalulăcontractual,ăînăconformitateăcuănormeleădeăconduit ,ăauăurm toareleăobliga ii: 
      a)ădeăaăasiguraăunăserviciuăpublicădeăcalitateăînăbeneficiulăcet enilor,ăprinăparticipareaăactiv ălaăluareaă
deciziilorăşiălaătranspunereaălorăînăpractic ,ăînăscopulărealiz riiăcompeten elorăautorit ilorăşiăaleă
institu iilorăpublice,ăînălimiteleăatribu iilorăstabiliteăprinăfişaăpostului; 
      b)ăînăexercitareaăfunc ieiăpersonalulăcontractualăareăobliga iaădeăaăaveaăunăcomportamentăprofesionist,ă
precumăşiădeăaăasigura,ăînăcondi iileălegii,ătransparen aăadministrativ ,ăpentruăaăcâştigaăşiăaămen ineă
încredereaăpubliculuiăînăintegritatea,ăimpar ialitateaăşiăeficacitateaăautorit ilorăşiăinstitu iilorăpublice; 
       c)ăcaăprinăacteleăşiăfapteleălor,ăs ărespecteăConstitu ia,ălegileă riiăşiăs ăac ionezeăpentruăpunereaăînă
aplicareăaădispozi iilorălegale,ăînăconformitateăcuăatribu iileăcareăleărevin,ăcuărespectareaăeticiiă
profesionale; 
       d)ădeăaăseăconformaădispozi iilorălegaleăprivindărestrângereaăexerci iuluiăunorădrepturi,ădatorat ănaturiiă
func iilorăde inute; 
       e)ăădeăaăap raăcuăloialitateăprestigiulăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea,ă
precumăşiădeăaăseăab ineădeălaăoriceăactăoriăfaptăcareăpoateăproduceăprejudiciiăimaginiiăsauăintereseloră
legale ale acesteia; 



       f)ăcaăînăîndeplinireaăatribu iilorădeăserviciuăs ărespecteădemnitateaăfunc ieiăde inute,ăcorelândă
libertateaădialoguluiăcuăpromovareaăintereselorăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea; 
      g)ăcaăînăactivitateaălorăs ărespectaălibertateaăopiniilorăşiădeăaănuăseăl saăinfluen a iădeăconsiderenteă
personale; 
      h)ăcaăînăexprimareaăopiniilor,ăs ăaib ăoăatitudineăconciliant ăşiăs ăeviteăgenerareaăconflictelorădatorateă
schimbuluiădeăp reri; 
      i)ăs ărespecteălimiteleămandatuluiădeăreprezentareăîncredin atădeăprimarulăcomuneiăArchis, în cazul în 
careăauăfostădesemna iăs ăparticipeălaăactivit iăsauădezbateriăpublice,ăînăcalitateăoficial ;ăăÎnăcazulăînăcareă
nuăsuntădesemna iăînăacestăsens,ăangaja iiăcontractualiăpotăparticipaălaăactivit iăsauădezbateriăpublice,ă
avândăobliga iaădeăaăfaceăcunoscutăfaptulăc ăopiniaăexprimat ănuăreprezint ăpunctulădeăvedereăoficialăală
institu ieiăpubliceăînăcadrulăc reiaăîşiădesf şoar ăactivitatea; 
      j)ădeăaănuăpermiteăutilizareaănumeluiăsauăaăimaginiiăproprii,ăînăconsiderareaăfunc ieiăpeăcareăo de ine,ăă
înăac iuniăpublicitareăpentruăpromovareaăuneiăactivit iăcomerciale,ăprecumăşiăînăscopuriăelectorale; 
     k)ăs ăaib ăunăcomportamentăbazatăpeărespect,ăbun -credin ,ăcorectitudineăşiăamabilitate,ăăînăexercitareaă
atribu iilorăfunc iei,ăînărela iileăcuăpersonalulăcontractualăşiăfunc ionariiăpubliciădinăcadrulăPrim rieiă
comuneiăArchis,ăprecumăşiăcuăpersoaneleăfiziceăsauăjuridice,ăangaja iiăcontractualiăsuntăobliga i; 
      l)ădeăaănuăaduceăatingereăonoarei,ăreputa ieiăşiădemnit iiăpersoanelorădinăcadrulăinstitu ieiăpubliceăînă
careăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăprecumăşiăaleăpersoanelorăcuăcareăintr ăînăleg tur ăînăexercitareaăfunc iei,ă
prin: 
   1)ăîntrebuin areaăunorăexpresiiăjignitoare; 
   2)ădezv luireaăaspectelorăvie iiăprivate; 
   3) formularea unorăsesiz riăsauăplângeriăcalomnioase; 
      m)ăs ăadopteăoăatitudineăimpar ial ăşiăjustificat ăpentruărezolvareaăclar ăşiăeficient ăaăproblemeloră
cet enilor.ăÎnăacestăsensăpersonalulăcontractualăareăobliga iaăs ărespecteăprincipiulăegalit iiăcet enilorăîn 
fa aălegiiăşiăaăautorit iiăpublice,ăprin: 
   1)ăpromovareaăunorăsolu iiăcoerente,ăconformăprincipiuluiătratamentuluiănediferen iat,ăraportateălaă
aceeaşiăcategorieădeăsitua iiădeăfapt; 
   2)ăeliminareaăoric reiăformeădeădiscriminareăbazateăpeăaspecteăprivindăna ionalitatea,ăconvingerileă
religioaseăşiăpolitice,ăstareaămaterial ,ăs n tatea,ăvârsta,ăsexulăsauăalteăaspecte; 
      n)ăs ăpromovezeăoăimagineăfavorabil ă riiăşiăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceăpeăcareăoăreprezint ,ă
dac ăesteădesemnatăs ăreprezinteăautorit ileăpubliceălocaleăăînăcadrulăunorăorganiza iiăinterna ionale,ă
institu iiădeăînv mânt,ăconferin e,ăseminariiăşiăalteăactivit iăcuăcaracterăinterna ionalăareăobliga iaăs ă
promovezeăoăimagineăfavorabil ă riiăşiăautorit iiăsauăinstitu iei publiceăpeăcareăoăreprezint ; 
      o)ădeăaănuăexprimaăopiniiăpersonaleăprivindăaspecteăna ionaleăsauădisputeăinterna ionaleăînărela iileăcuă
reprezentan iiăaltorăstate; 
       p)ăs ăaib ăoăconduit ăcorespunz toareăregulilorădeăprotocolăşiăs ărespecteălegileăşiăobiceiurileă riiă
gazd ,ăînăcazulădeplas rilorăînăafaraă rii; 
      q)ădeăaăac ionaăînăprocesulădeăăluareăaădeciziilor,ăconformăprevederilorălegaleăşiăs ăîşiăexerciteă
capacitateaădeăapreciereăînămodăfundamentatăşiăimpar ial; 
      r)  de a nu promiteăluareaăuneiădeciziiădeăc treăautorit ileăsauăinstitu iaăpublic ,ădeăc treăal iă
func ionariăpublici,ăprecumăşiăîndeplinireaăatribu iilorăînămodăprivilegiat; 
      s)ăcaăînăexercitareaăatribu iilorăspecificeăfunc iilorăpubliceădeăconducere,ăs ădeaăădovad  de 
obiectivitateăînăevaluare,ăînăacestăsensăauăobliga ia: 
   1)ăs ăasigureăegalitateaădeăşanseăşiătratamentăcuăprivireălaădezvoltareaăcariereiăpentruăpersonalulă
contractual din subordine; 
   2)ăs ăexaminezeăşiăs ăapliceăcuăobiectivitateăcriteriileădeăevaluareăaăcompeten eiăprofesionaleăpentruă
personalulădinăsubordine,ăatunciăcândăpropuneăoriăaprob ăavans ri,ăpromov ri,ătransferuri,ănumiriăsauă
eliber riădinăfunc iiăoriăacordareaădeăstimulenteămaterialeăsauămorale,ăexcluzândăoriceăform ădeăfavoritismă
ori discriminare; 
   3)ădeăaănuăfavorizaăsauădefavorizaăaccesulăoriăpromovareaăînăfunc iileăcontractualeăpeăcriteriiă
discriminatorii,ădeărudenie,ăafinitateăsauăalteăcriteriiăneconformeăcuăprincipiileăprev zuteălaăart.ă3.ădină
Legea nr.477/2004; 



      ş)ădeăaănuăfolosiăatribu iileăfunc ieiăde inuteăînăalteăscopuriădecâtăceleăprev zuteădeălege.ăPrină
activitateaădeăluareăaădeciziilor,ădeăconsiliere,ădeăevaluareăsauădeăparticipareălaăancheteăoriăac iuniădeă
control,ăpersonalulăcontractualănuăpoateăurm riăob inereaădeăfoloase sau avantaje în interes personal ori 
producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane; 
      t)ădeăaănuăinterveniăsauăinfluen aăvreoăanchet ădeăoriceănatur ,ădinăcadrulăinstitu ieiăsauădinăafaraă
acesteia,ăînăconsiderareaăfunc ieiăpeăcareăoăde in; 
      )ădeăaănuăimpuneăaltorăangaja iăcontractualiăsauăfunc ionariăpubliciăs ăseăînscrieăînăorganiza iiăsauă
asocia ii,ăindiferentădeănaturaăacestora,ăoriădeăaănuăleăsugeraăacestălucru,ăpromi ându-le acordarea unor 
avantaje materiale sau profesionale; 
      u)ăs ăasigureăocrotireaăpropriet iiăpubliceăşiăprivateăaăstatuluiăşiăaăunit ilorăadministrativ-teritoriale, 
s ăeviteăproducereaăoric ruiăprejudiciu,ăac ionândăînăoriceăsitua ieăcaăunăbunăproprietar; 
      v)ăs ăfoloseasc ătimpulădeălucru,ăprecumăşiăbunurileăapar inândăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceănumaiă
pentruădesf şurareaăactivit ilorăaferenteăfunc ieiăde inute; 
      w)ăs ăpropun ăşiăs ăasigure,ăpotrivităatribu iilorăcareăîiărevin,ăfolosireaăutil ăşiăeficient ăaăbaniloră
publici, în conformitate cu prevederile legale; 
      x)ăînăcazulăînăcareădesf şoar ăactivit iăpublicisticeăînăinteresăpersonalăsauăactivit iădidacticeăîiăesteă
interzisăs ăfoloseasc ătimpulădeălucruăoriălogisticaăautorit iiăsauăaăinstitu ieiăpubliceăpentruărealizareaă
acestora; 
      y)ădeăaănuăachizi ionaăunăbunăaflatăînăproprietateaăprivat ăaăstatuluiăsauăaăunit ilorăadministrativ-
teritoriale,ăsupusăvânz riiăînăcondi iileălegii,ădac : 
   1)ăcândăaăluatăcunoştin ,ăînăcursulăsauăcaăurmareăaăîndepliniriiăatribu iilorăde serviciu, despre valoarea 
oriăcalitateaăbunurilorăcareăurmeaz ăs ăfieăvândute; 
   2)ăcândăaăparticipat,ăînăexercitareaăatribu iilorădeăserviciu,ălaăorganizareaăvânz riiăbunuluiărespectiv; 
   3)ăcândăpoateăinfluen aăopera iunileădeăvânzareăsauăcândăaăob inutăinforma iiălaăcareăpersoaneleă
interesateădeăcump rareaăbunuluiănuăauăavutăacces. 
       z)ăDispozi iileăprev zuteălaăliteraă(y)ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăînăcazulăconcesion riiăsauă
închirieriiăunuiăbunăaflatăînăproprietateaăpublic ăoriăprivat ăaăstatuluiăsauăaăunit ilorăadministrativ-
teritoriale,ăşiăînăcazulărealiz riiătranzac iilorăprinăinterpusăsauăînăsitua iaăconflictuluiădeăinterese.ă 
 

Secţiunea IV 
Interdicţii aplicabile personalului contractual 

 
Art.19. (1)ăÎnăexercitareaăfunc ieiăde inute personalului contractual îi este interzis: 
      a)ăs ăexprimeăînăpublicăaprecieriăneconformeăcuărealitateaăînăleg tur ăcuăactivitateaăăinstitu ieiăînăcareă
îşiădesf şoar ăactivitatea,ăcuăpoliticileăşiăstrategiileăacesteiaăoriăcuăproiecteleădeăacteăcuăcaracter normativ 
sau individual; 
      b)ăs ăfac ăaprecieriăînăleg tur ăcuălitigiileăaflateăînăcursădeăsolu ionareăşiăînăcareăautoritateaăsauă
institu iaăpublic ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăareăcalitateaădeăparte,ădac ănuăsuntăabilita iăînăacestăsens; 
      c)ăs ădezv luieăinforma iiăcareănuăauăcaracterăpublic,ăînăalteăcondi iiădecâtăceleăprev zuteădeălege; 
      d)ăs ădezv luieăinforma iileălaăcareăauăaccesăînăexercitareaăfunc iei,ădac ăaceast ădezv luireăesteădeă
natur ăs ăatrag ăavantajeănecuveniteăori s ăprejudiciezeăimagineaăsauădrepturileăinstitu ieiăoriăaleăunoră
func ionariăpubliciăsauăangaja iăcontractuali,ăprecumăşiăaleăpersoanelorăfiziceăsauăjuridice; 
      e)ăs ăacordeăasisten ăşiăconsultan ăpersoanelorăfiziceăsauăjuridice,ăînăvedereaăpromov riiădeăac iuniă
juridiceăoriădeăalt ănatur ăîmpotrivaăstatuluiăsauăautorit iiăoriăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ă
activitatea; 
      f)ăs ăparticipeălaăcolectareaădeăfonduriăpentruăactivitateaăpartidelorăpolitice; 
      g)ăs ăfurnizezeăsprijinălogisticăcandida ilorălaăfunc iiădeădemnitateăpublic ; 
      h)ăs ăcolaboreze,ăatâtăînăcadrulărela iilorădeăserviciu,ăcâtăşiăînăafaraăacestora,ăcuăpersoaneleăfiziceăsauă
juridiceăcareăfacădona iiăoriăsponsoriz riăpartidelorăpolitice; 
       i)ăs ăafişezeăînăcadrulăautorit ilorăsauăinstitu iilorăpubliceăînsemneăoriăobiecteăinscrip ionateăcuăsiglaă
sauădenumireaăpartidelorăpoliticeăoriăaăcandida ilorăacestora. 
       j)ăs ăsoliciteăoriăs ăaccepteăcadouri,ăservicii,ăfavoruri,ăinvita iiăsauăoriceăaltăavantaj,ăcare le sunt 
destinateăpersonal,ăfamiliei,ăp rin ilor,ăprietenilorăoriăpersoanelorăcuăcareăauăavutărela iiădeăafaceriăsauădeă



natur ăpolitic ,ăcareăleăpotăinfluen aăimpar ialitateaăînăexercitareaăfunc iilorăpubliceăde inuteăoriăpotă
constituiăoărecompens ăînăraportăcuăacesteăfunc ii. 
       k)ăs ăfurnizareaădeăinforma iiăreferitoareălaăbunurileăproprietateăpublic ăsauăprivat ăaăstatuluiăoriăaă
unit ilorăadministrativ-teritoriale,ăsupuseăopera iunilorădeăvânzare,ăconcesionareăsauăînchiriere,ăînăalteă
condi iiădecât celeăprev zuteădeălege.ăAcesteăprevederiăseăaplic ăseăaplic ăînămodăcorespunz torăşiăînăcazulă
realiz riiătranzac iilorăprinăinterpusăsauăînăsitua iaăconflictuluiădeăinterese. 
 (2) Prevederile lit. a) - d)ăseăaplic ăşiădup ăîncetareaăraportuluiădeămunc ,ăpentruăoăperioad ădeă2ăani,ădac ă
dispozi iileădinălegiăspecialeănuăprev dăalteătermene. 
 (3)ăPrevederileăprezentuluiăregulamentănuăpotăfiăinterpretateăcaăoăderogareădeălaăobliga iaălegal ăaă
personaluluiăcontractualădeăaăfurnizaăinforma iiădeăinteresăpublicăcelorăinteresa i,ăînăcondi iileălegii. 

 
 

CAPITOLUL V 

PREVEDERI PRIVIND DECLARAREA AVERII, DECLARAREA 

INTERESELOR ŞI A INCOMPATIBILITĂŢILOR 

 

 Art.20. Persoanaădinăcadrulăinstitu ieiădesemnat ăs ăasigureăimplementareaăprevederilorălegaleăprivindă
declara iile deăavereăşiădeăintereseădepuseădeăc treăpersoaneleăcareăauăobliga iaădeclar riiăaveriiăşiăaă
intereselor are, potrivit art.6 alin.(1) din Legea nr. 176/2010 privindăintegritateaăînăexercitareaăfunc iilorăşiă
demnit ilorăpublice,ăpentruămodificareaăşiăcompletarea Legii nr.144/2007 privindăînfiin area,ăorganizareaă
şiăfunc ionareaăAgen ieiăNa ionaleădeăIntegritate,ăprecumăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăaltorăacteă
normative,ăurm toareleăatribu ii:ă 
     a)ăprimeşte,ăînregistreaz ădeclara iileădeăavereăşiădeclara iileădeăintereseăşiăelibereaz ălaădepunereăoă
dovad ădeăprimire; 
      b)ălaăcerere,ăpuneălaădispozi iaăpersonaluluiăformulareleădeclara iilorădeăavereăşiăaleădeclara iilorădeă
interese; 
      c)ăofer ăconsultan ăpentruăcompletareaăcorect ăa rubricilorădinădeclara iiăşiăpentruădepunereaăînă
termen a acestora; 
      d)ăeviden iaz ădeclara iileădeăavereăşiădeclara iileădeăintereseăînăregistreăspecialeăcuăcaracterăpublic,ă
denumiteăRegistrulădeclara iilorădeăavereăşiăRegistrulădeclara iilorădeăinterese,ăaleăc rorămodeleăseă
stabilescăprinăhot râreăaăGuvernului,ălaăpropunereaăAgen iei; 
      e)ăasigur ăafişareaăşiămen inereaădeclara iilorădeăavereăşiăaleădeclara iilorădeăinterese,ăprev zuteăînă
anexeleănr.ă1ăşiă2,ăpeăpaginaădeăinternetăaăinstitu iei,ădac ăaceastaăexist ,ăsauălaăavizierulăpropriu,ăînătermenă
deăcelămultă30ădeăzileădeălaăprimire,ăprinăanonimizareaăadreseiăimobilelorădeclarate,ăcuăexcep iaălocalit iiă
undeăsuntăsituate,ăadreseiăinstitu ieiăcareăadministreaz ăactiveleăfinanciare,ăaăcoduluiănumeric personal, 
precumăşiăaăsemn turii.ăDeclara iileădeăavereăşiădeclara iileădeăintereseăseăp streaz ăpeăpaginaădeăinternetăaă
institu ieiăşiăaăAgen ieiăpeătoat ădurataăexercit riiăfunc ieiăsauămandatuluiăşiă3ăaniădup ăîncetareaăacestoraă
şiăseăarhiveaz ăpotrivit legii; 
      f)ătrimiteăAgen ieiăNa ionaleădeăIntegritate,ăînăvedereaăîndepliniriiăatribu iilorădeăevaluare,ăcopiiă
certificateăaleădeclara iilorădeăavereăşiăaleădeclara iilorădeăintereseădepuseăşiăcâteăoăcopieăcertificat ăaă
registrelor speciale prev zuteălaălit.ăd),ăînătermenădeăcelămultă10ăzileădeălaăprimireaăacestora; 
       g)ăîntocmeşte,ădup ăexpirareaătermenuluiădeădepunere,ăoălist ăcuăpersoaneleăcareănuăauădepusă
declara iileădeăavereăşiădeclara iileădeăintereseăînăacestătermenăşiăinformeaz ădeăîndat ăacesteăpersoane,ă
solicitându-leăunăpunctădeăvedereăînătermenădeă10ăzileălucr toare; 
       h)ăacord ăconsultan ăreferitorălaăcon inutulăşiăaplicareaăprevederilorălegaleăprivindădeclarareaăşiă
evaluareaăaverii,ăaăconflictelorădeăintereseăşiăaăincompatibilit ilorăşiăîntocmeşteănoteădeăopinieăînăacestă
sens,ălaăsolicitareaăpersoanelorăcareăauăobliga iaădepuneriiădeclara iilorădeăavereăşiăaădeclara iilorădeă
interese. 
Art.21. Obliga iaădeclar riiăaveriiăşiăaăintereselorărevineăpersoanelorăprev zuteădeăart.1 din Legea 
nr.176/2010ă(aleşiiălocali,ăpersoaneleăcuăfunc iiădeăconducereăşiădeăcontrol,ăprecumăşiăfunc ionariiăpubliciă
careăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăcadrulăinstitu ieiăetc). 
Art.22.  (1)ăDeclara iileădeăavereăşiădeăintereseăseădepunăînătermenădeă30 zile de la data numirii sau 
alegeriiăînăfunc ieăoriădeălaădataăînceperiiăactivit ii. 
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 (2)ăDeclara iileădeăavereăşiădeăintereseăseădepunăsauăseăactualizeaz ăanual,ăcelămaiătârziuălaădataădeă15ă
iunie.  
(3)ăDeclara iileădeăavereăseăîntocmescădup ăcumăurmeaz :ăpentruăanulăfiscalăanteriorăîncheiatălaă31ă
decembrie,ăînăcazulăveniturilor,ărespectivăsitua iaălaădataădeclar riiăpentruăcelelalteăcapitoleădinădeclara ie,ă
potrivit anexei nr.1 la Legea nr.176/2010.  
 (4)ăPersoaneleăsuspendateădinăexerci iulăfunc ieiăsauăalădemnit iiăpubliceăpentruăoăperioad ăceăacoper ă
integralăunăanăfiscalăvorăactualizaădeclara iileăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăîncet riiăsuspend rii. 

 
CAPITOLUL VI 

COMUNICARE SI LIMITE DE COMPETENTĂ 

 
Art.23. Rela iileăcuămijloaceleădeăinformare înămas ăseăasiguraădeăc treăprimarăsauădeăc treăfunc ionariiă
publiciădesemna iăînăacestăsensădeăc treăacesta,ăînăcondi iileălegii. 
Art.24. Func ionariiăpubliciădesemna iăs ăparticipeălaăactivit iăsauădezbateriăpublice,ăînăcalitateăoficial ,ă
trebuieăs ărespecteălimiteleămandatuluiădeăreprezentareăîncredin atădeăprimar. 
Art.25. Înăcazulăînăcareănuăsuntădesemna iăînăacestăsens,ăfunc ionariiăpubliciăpotăparticipaălaăactivit iăsauă
dezbateriăpublice,ăavândăobliga iaădeăaăfaceăcunoscutăfaptulăcaăopiniaăexprimataănuăreprezint ăpunctulădeă
vedereăoficialăalăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocaleăoriăaăPrim rieiă. 

 
 

CAPITOLUL VII 

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC 

 

Art.26. AccesulălaăInternetăseăfaceănumaiăînăinteresădeăserviciu,ăfiindăinterziseăactivit iădeăcomer ă
electronic în interes privat, vizitarea site-urilorăcuăcaracterăobscenăsauădeăpropagand ,ăinstigatoareălaă
violen ăsauăacteădeăterorism,ăjocuriăetc.ăSeăpermitădesc rc riădeăpeăInternetăexclusivăînăcazulăînăcareă
fişiereleădesc rcateăsuntănecesareăactivit iiădinăcadrulăinstitu iei.ăSeăinterziceăabonareaă(subscrierea)ă
utilizatorilor la diverse site-uriădeăpeăInternet,ăabonareăceăimplic ăprimireaăpermanent ăaăunuiăvolumămareă
deăscrisoriăprinăpoştaăelectronic ,ăcareănuăauăleg tur ăcuăactivitateaăinstitu iei.  
Art.27. PublicareaăpeăInternetăaădatelor,ăimaginilorăşiăinforma iilorăreferitoareălaăactivitateaăConsiliuluiă
localăşiăaăPrim rieiăcomuneiăArchisăseăvaăfaceănumaiăcuăaprobareaăscris ăaăprimaruluiăsauăaăsecretaruluiă
comunei. 
Art.28. Este obligatorie respectareaămasurilorădeăsecuritateăprivitoareălaăcontulădeăacces,ăparol ,ădrepturiă
partajateăînăsistemădeăaccesălaăresurseăşiălaăInternet.ăModificarea acestora se face cu aprobarea primarului 
sau a secretarului.  
Art.29. Esteăinterzis ădifuzarea,ădivulgareaăsauătransmitereaăparolelorădeăacces,ăprecumăşiăaăaltorădateăcuă
caracterăinternăprivindăorganizarea,ăaccesulăşiăprotocoaleleădeăfunc ionareăaăre eleiădeăcalculatoareăsauăaă
poşteiăelectronice. 
Art.30. Fiecareăutilizatorădinăinstitu ieăr spundeăpentruămodulăînăcareăîşiăfoloseşteăcalculatorulădinădotareă
darăşiăpentruămodulăînăcareăfoloseşteăre eauaăintern ăaăprim rieiăprecumăşiăInternetulăşiăpostaăelectronic .ă 
Art.31. Esteăobligatorieărespectareaănormelorădeăprotec iaămunciiălaăfolosireaătehniciiăsubătensiune,ă
folosireaăcablurilorăizolate,ăaămufelorăoriginale,ăf r ăimproviza ii. 

 
 

CAPITOLUL VIII 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 

 

Art.32. Organizareaătimpuluiădeămuncaăseăstabileşteăînăraportăcuăspecificulăactivit iiăastfel:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
       1.ăDurataăs pt mâniiădeămuncaăesteădeă5ăzileălucr toare,ăiarăaăzileiădeămunc ălaălocurileădeămuncaă
obişnuiteăesteădeă8ăore. 
       2. Programulădeălucruăpentruăangaja iiăprim riei,ădeăluniăpân ăvineri,ăseădesf şoar ăîntreăoreleă800 – 
1600.  



Art.33.  Pentru orele lucrateădinădispozi iaăconduc toruluiăautorit iiăsauăinstitu ieiăpublice,ăpesteădurataă
normal ăaătimpuluiădeălucruăsauăînăzileleădeăs rb toriălegaleăoriădeclarateăzileănelucr toare,ăangaja iiăauă
dreptulălaărecuperareăsauălaăplataămajorat ăcuăunăsporălaăsalariulădeăbaz ,ăînăconformitateăcuăprevederileă
legale în vigoare.  
Art.34. Eviden aăzilnic ăaăprezenteiălaălucruăaăsalaria ilorăseărealizeaz ăprinăcondiciădeăprezen ,ăsalaria iiă
fiindăobliga iălaăsemnareaăacesteiaăpersonalălaăîncepereaăşiăterminareaăprogramului de lucru. 
Art.35. Programareaăconcediilorădeăodihn ăseăpropuneădeăc treăconducereaăfiec ruiăcompartiment,ă inândă
seamaădeănecesitateaăasigur riiăcontinuit iiăînăexecutareaăsarcinilorăspecificeăşiăseăaprob ădeăc treă
primarul comunei. 

Art.36. Eviden aăconcediilorădeăodihn ,ădeăboal ,ăaăînvoirilorăşiăaăconcediilorăf r ă
plataăşiădeăstudiiăseă ineădeăc treăCompartimentulăcontabilitate,ă 

Art.37. Pentruăintereseăpersonale,ăbineăjustificate,ăsalaria iiăpotăsolicita,ăconformă
reglementarilorălegale,ăconcediiăf r ăplat ,ăprinăcerereăscris ăcareăseăaprob ădeăprimarulă
comunei,ăînăm suraăînăcareăactivitateaăcompartimentuluiădinăcareăfaceăparteăsolicitantulănuă
esteăafectat ăprinălipsaăacestuiaădeălaăloculădeămunc . 
 

CAPITOLUL IX 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR 

SAU A RECLAMAŢILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

Art.38. Salaria iiăauădreptulăşiăobliga iaăs ăsesizezeănemul umirileăsauăcomportamentulăneprincipialăală
altorăsalaria i.ă 
Art.39. Sesizarea se va face în scris. 
Art.40. Solu ionareaăsesiz rilorăesteădeăcompeten a primarului. 
Art.41. Termenulădeăsolu ionareăaăacestorăsesiz riăesteădeă10ăzile. 
Art.42. Dac ădinămotiveăbineăîntemeiateăsolu ionareaănuăseăpoateăfaceăînătermenulăstabilit,ăfiindănecesareă
analizeăşiăverific riămaiăample,ăacestaăseăpoateăprelungiăcuăînc ă10ăzile,ăpeti ionarulăurmândăaăfiăînştiin ată
despre acest aspect. 
Art.43. (1)ăSalaria iiăşiăangajatorulăauăobliga iaăs ăsolu ionezeăconflicteleădeămunc ăprinăbun ăîn elegereă
sauăprinăprocedurileăstabiliteădeădispozi iileălegaleăînăvigoare. 
(2) Procedura de solu ionareăaăconflictelorădeămunc ăesteăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
(3)ăÎnăsitua iileăînăcareăaparădivergen eăînăleg tur ăcuăexecutareaăprevederilorăcontractelorăcolective,ă
institu iaăşiăsindicateleăvorăîncercaăsolu ionareaăacestoraămaiăîntâi în comisiile paritare la nivel de unitate, 
iarăpentruărezolvareaăproblemelorăr maseăînădivergen ăseăvorăputeaăadresaăinstan eiădeăjudecat ă
competente. 
(4)ăCondi iileădeclanş riiăconflictelorădeăinterese,ăproceduraăconcilierii,ămedieriiăşiăarbitrajuluiăconflictelor 
deăintereseăsuntăpotrivitădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
(5)ăCondi iileădeclanş riiăconflictelorădeădrepturiăşi proceduraăsolu ion riiăacestora sunt potrivit dis-
pozi iilorălegaleăînăvigoare. 

 
 

 
CAPITOLUL X 

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII 

 

Art.44.ă(1)ăAngajatorulădispuneădeăprerogativ ădisciplinar ,ăavândădreptulădeăaăaplica,ăpotrivitălegii,ă
sanc iuniădisciplinareăsalaria ilorăs iăoriădeăcâteăoriăconstat ăc ăaceştiaăauăs vârşităoăabatereădisciplinar . 
(2)ăAbatereaădisciplinar ăesteăoăfapt ăînăleg tur ăcuămuncaăşiăcareăconst ăîntr-oăac iuneăsauăinac iuneă
s vârşit ăcuăvinov ieădeăc treăsalariat,ăprinăcareăacestaăaăînc lcatănormeleălegale,ăregulamentul intern, 
contractulăindividualădeămunc ăsauăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil,ăordineleăşiădispozi iileălegaleă
aleăconduc torilorăierarhici. 
Art.45. Sunt interzise: 



      a)ăprezentareaălaăserviciuăînăstareădeăebrietateăsauăoboseal ăînaintat , introducerea sau consumul de 
b uturiăalcoolice,ăpracticareaădeăactivit iăcareăcontravinăatribu iilorădeăserviciuăsauăcareăperturb ă
activitateaăaltorăsalaria i; 
      b)ăp r sireaăloculuiădeămunc ăînătimpulăprogramuluiădeălucruăf r ăaprobareaăconduceriiăsau pentru 
alteăintereseădecâtăceleăaleăinstitu iei; 
      c)ăexecutareaăînătimpulăprogramuluiăaăunorălucr riăpersonaleăoriăstr ineăinteresuluiăinstitu iei; 
      d)ăscoatereaădinăinstitu iei,ăprinăoriceămijloace,ăaăoric rorăbunuriăşiădocumenteăapar inândăacesteia, 
f r ăacordulăscrisăalăăprimaruluiăsauăsecretaruluiăcomunei; 
      e)ăînstr inareaăoric rorăbunuriădateăînăfolosin ,ăp strareăsauădeăuzăcomun,ăprecumăşiădeteriorareaă
func ional ăşiăcalitativ ăsauădescompletareaăacestora,ăcaărezultatăalăunorăutiliz riăoriămanevr riă
necorespunz toare; 
      f)ăfolosireaăînăscopuriăpersonale,ăaducereaălaăcunoştin ăpeăoriceăcaleăsauăcopiereaăpentruăal ii,ăf r ă
aprobareaăscris ăaăconducerii,ăaăunorădocumenteăsauăinforma iiăprivindăactivitateaăcomuneiăsauăaădateloră
specificateăînăfişeleăsauădosareleăpersonaleăaleăangaja ilor; 
      g)ăefectuareaădeămen iuni,ăşters turi,ărectific riăsauăsemnareaăpentruăaltăsalariatăînăcondicaădeă
prezen ; 
      h)ăatitudineaănecorespunz toareăfa ădeăceilal iăangaja iă(insulta,ăcalomnia, purtareaăabuziv ,ălovireaă
sauăv t mareaăintegrit iiăcorporaleăsauăaăs n t ii); 
      i)ăcomitereaădeăfapteăcareăarăputeaăpuneăînăpericolăsiguran aăautorit ilorăpubliceălocale,ăaăproprieiă
persoane sau a colegilor; 
      j)ăfumatulăînăspa iileăpubliceăînchise,ăconformăLegiiănr.349/2002ăcuămodific rileăulterioare.ăFumatulă
esteăpermisăînăspa iiăspecialăamenajateăpentruăfumat. 
      k)ăpropagandaăpartizan ăunuiăcurentăsauăpartidăpolitic. 
Art.46. Constituieăabatereădisciplinar ăşiăseăsanc ioneaz ăpotrivitălegiiăşiăaăprezentuluiăregulamentă
înc lcareaăcuăvinov ieădeăc treăsalaria iăaăobliga iilorălorădeăserviciuăprev zuteădeădispozi iileălegaleăînă
vigoare,ăstatutulădeăpersonal,ăcodurileădeăconduit ,ăobliga iileădeăserviciuăstabiliteăînăcontracteleă
individuale deămunc ,ăînăfişaăpostului,ăînăregulamentulăintern,ăcontractulăcolectivădeămunc ăaplicabil,ăoriă
deăordineleăşiădispozi iileălegaleăaleăşefilorăierarhici,ăindiferentădeăfunc iaăsauăpostulăpeăcareăîlăocup ă
persoanaăcareăaăs vârşităfapta. 

 
 

CAPITOLUL XI 

ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCTIUNILE APLICABILE 

 

Art.47.  Înc lcareaăcuăvinov ieădeăc treăsalaria iăaăîndatoririlorăcorespunz toareăfunc ieiăpeăcareăoăde in,ă
aăregulilorădeăconduit ămoral ăşiăprofesional ăprev zuteădeălegeăşiădeăprezentulăregulamentăconstituie 
abatereădisciplinar ăşiăatrageăr spundereaădisciplinar ăaăacestora. 
Art.48. Constituieăabatereădisciplinar ,ăpotrivităprezentuluiăregulament,ăurm toareleăfapte: 
      1.ăîntârziereaăsistematic ăşiăneglijen ărepetat ăînărezolvareaăsarcinilorădeăserviciu; 
      2.ăneglijen aărepetat ăînărezolvareaălucr rilor; 
      3.ăabsen aănemotivat ădeălaăserviciu; 
      4.ănerespectareaăînămodărepetatăaăprogramuluiădeălucruă(întârziere,ăp r sireaăloculuiădeămunc ăînainteă
deăterminareaăprogramuluiădeălucruăsauăf r ăaprobare); 
      5.ăatitudineăireveren ioas ăînătimpulăexercit riiăatribu iilorădeăserviciu; 
      6.ănerespectareaăsecretuluiăprofesional,ăaăconfiden ialit iiălucr rilorăcuăunăastfelădeăcaracter; 
      7.ărefuzulănejustificatădeăaăîndepliniăatribu iileădeăserviciuăsauăalteăsarciniăîncredin ateădeăconduc torulă
compartimentuluiăsauăalăinstitu iei; 
      8.ăcomportamentulănecorespunz tor,ăagresareaăverbal ăsauăfizic ăaăcolegilorădeăserviciu,ăaăşefiloră
ierarhiciăsauăaăcet enilorăafla iăînăcadrulăinstitu iei; 
      9.ăînc lcareaăprevederilorălegaleăreferitoareălaăîndatoriri,ăconflicteădeăinterese,ăinterdic iiăşiă
incompatibilit iăstabiliteăprinălege; 
    10.ăinterven iiăsauăst ruin eăpentruăsolu ionareaăcererilorăpeten ilor,ăprecumăşiăstabilireaădeăc treă
personalulădeăexecu ieăaăunorărela iiădirecteăcuăpeten iiăînăacestăscop; 



    11.ănerespectareaăclauzelorăprev zuteăînăcontractulă(acordul)ăcolectivăşiăcelăindividualădeămunc ,ăînăfişaă
postului,ăprecumăşiăaăangajamentelorăasumateăprinăacteleăadi ionaleălaăcontractul individualădeămunc ;ă 
    12.ăviolen ăfizic ăşiădeălimbaj; 
    13.ăînc lcareaădemnit iiăpersonaleăaăaltorăangaja iăşiăproducereaădeăprejudicii; 
    14.ăh r uireaăsexual ; 
    15. nerespectareaăobliga iilorădeăserviciuăprev zuteăînăcontractul/acordulăcolectivăşiăcelăindividualădeă
munc ,ăînăfişaăpostului,ăaăobliga iilorădeăserviciuăprev zuteădeădispozi iileălegaleăînăvigoare,ăstatutulădeă
personal,ăcodurileădeăconduit ,ăînăregulamentulăintern,ăoriăaăordinelorăşiădispozi iilorălegaleăaleăşefiloră
ierarhici; 
   16.ădiscriminareaăbazat ăpeăcriteriulădeăsex,ăorientareăsexual ,ăcaracteristiciăgenetice,ăvârst ,ăapartenen ă
na ional ,ăras ,ăculoare,ăetnie,ăreligie,ăop iuneăpolitic ,ăorigineăsocial ,ăhandicap,ăsitua ieăsauă
responsabilitateăfamilial ,ăapartenen ăoriăactivitateăsindical ; 
    17.ăexprimareaăînăpublicădeăaprecieriăneconformeăcuărealitateaăînăleg tur ăcuăactivitateaăautorit iiăsauă
institu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăcuăpoliticileăşiăstrategiileăacesteiaăoriăcuăproiecteleădeă
acte cu caracter normativ sau individual; 
    18.ăefectuareaădeăaprecieriăneautorizateăînăleg tur ăcuălitigiileăaflateăînăcursădeăsolu ionareăşiăînăcareă
autoritateaăsauăinstitu iaăpublic ăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăareăcalitateaădeăparte; 
    19.ădezv luireaădeăinforma iiăcareănuăauăcaracterăpublic,ăînăalteăcondi iiădecâtăceleăprev zuteădeălege; 
    20.ădezv luireaăinforma iilorălaăcareăauăaccesăînăexercitareaăfunc iei/ăfunc ieiăpublice,ădac ăaceast ă
dezv luireăesteădeănatur ăs ăatrag ăavantajeănecuveniteăoriăs ăprejudiciezeăimagineaăsauădrepturileă
institu ieiăoriăaleăunorăfunc ionari,ăprecumăşiăaleăpersoanelorăfiziceăsauăjuridice; 
    21.ăacordareaădeăasisten ăşiăconsultan ăpersoanelorăfiziceăsauăjuridiceăînăvedereaăpromov riiădeăac iuniă
juridice ori de alt ănatur ăîmpotrivaăstatuluiăsauăautorit iiăoriăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ă
activitatea; 
    22.ădezv luireaăinforma iilorăcareănuăauăcaracterăpublicăsauăremitereaădocumentelorăcareăcon ină
asemeneaăinforma ii,ălaăsolicitareaăreprezentan ilorăuneiăalteăautorit iăoriăinstitu iiăpublice,ăf r ăacordulă
primaruluiăsauăconsiliuluiălocalădeăc treăpersonalulăcontractual/func ionarulăpublicăangajatăalăcomunei; 
    23.ăînc lcareaăintereselorăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea prin 
exprimareaăpublic ,ăînăîndeplinireaăatribu iilorădeăserviciu/munc ăăaăunorăopiniiăcareănuărespect ă
demnitateaăfunc iei/func ieiăpubliceăde inute; 
    24.ănerespectareaădeăc treăfunc ionariiăpubliciădesemna iăs ăparticipeălaăactivit iăsauădezbateri publice, 
înăcalitateăoficial ,ăaălimitelorămandatuluiădeăreprezentareăîncredin atădeăprimarulăcomunei; 
    25.ăneîndeplinireaăobliga ieiădeăaăaduceălaăcunoştin aăpublicului,ăînăcazulăparticip riiălaădezbateriă
publice,ădeăc treăpersonalulăcontractual/func ionaruluiăpublicăaăfaptuluiăc ăopiniaăexprimat ănuăreprezint ă
punctulădeăvedereăoficialăalăautorit iiăoriăinstitu ieiăpubliceăînăcadrulăc reiaăîşiădesf şoar ăactivitatea; 
    26. participarea la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 
    27.ăfurnizareaădeăsprijinălogisticăcandida ilorălaăfunc iiădeădemnitateăpublic ; 
    28.ăcolaborarea,ăînăafaraărela iilorădeăserviciu/munc ,ăcuăpersoaneleăfiziceăsauăjuridiceăcareăfacădona iiă
oriăsponsoriz riăpartidelorăpolitice; 
    29.ăafişarea,ăînăcadrulăinstitu iilorăpublice,ăînsemneăoriăobiecteăinscrip ionateăcuăsiglaăsauădenumireaă
partidelorăpoliticeăoriăaăcandida ilorăacestora; 
    30.ăutilizareaănumeluiăsauăimaginiiăpropriiăînăac iuniăpublicitareăpentruăpromovareaăuneiăactivit iă
comerciale,ăprecumăşiăînăscopuriăelectorale,ăînăconsiderareaăfunc ieiăpubliceăde inute; 
    31.ăexercitareaăatribu iilorăspecificeăfunc iilorăpubliceădeăconducere,ădeăc treăăfunc ionariiă
publici/personalulăcontractual,ăprinăînc lcareaăobliga ieiădeăaăasiguraăăegalitateaădeăşanseăşiătratamentăcuă
privireălaădezvoltareaăcariereiăînăfunc iaăpublic ăpentruăfunc ionariiăpublici/ăpersonalulăcontractulădină
subordine; 
    32.ăînc lcareaădeăc treăfunc ionariiăpubliciădeăconducere/personalulăcontractualăcuăatribu iiădeă
conducereăaăobliga ieiădeăaăexaminaăşiădeăaăăaplicaăcuăobiectivitateăcriteriileădeăevaluareăaăcompeten eiă
profesionaleăpentruăpersonalulădinăsubordine,ăatunciăcândăpropunăoriăaprob ăavans ri,ăpromov ri,ă
transferuri,ănumiriăsauăeliber riădinăfunc iiăoriăacordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând 
oriceăform ădeăfavoritismăoriădiscriminare; 



    33.ăfavorizareaăsauădefavorizareaădeăc treăfunc ionariiăpubliciădeăconducereăaăăaccesuluiăoriăpromov riiă
înăfunc iaăpublic ăpeăcriteriiădiscriminatorii,ădeărudenie, afinitate sau  alte criterii neconforme cu 
principiileăcodurilorădeăconduit ; 
    34.ăfolosireaătimpulădeălucru,ăprecumăşiăbunurileăapar inândăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceănumaiă
pentruădesf şurareaăaltorăactivit iădecâtăaăactivit ilorăaferenteăfunc ieiăpubliceăde inute; 
    35.ăfolosireaătimpuluiădeălucruăoriăaălogisticiiăinstitu ieiăpubliceăpentruărealizareaăînăinteresăpersonalădeă
activit iăpublicisticeăsauădidactice; 
Art.49. Comisiileădeădisciplin ăauăcompetentaădeăaăcercetaăînc lcareaăprevederilor prezentului regulament 
şiădeăaăpropuneăaplicareaăsanc iunilorădisciplinareădeăc treăprimar,ăînăcondi iileălegii. 
Art.50. Sanc iunileăcareăseăaplic ăsalaria ilorăînăcazuriădeăabateriădisciplinareăsuntăceleăstipulateădeă
legisla iaăînăvigoareăprivind raporturile de munca (Legea 53/2003-CodulămunciiăşiăLegeaănr.188/1999ă
privindăStatutulăfunc ionarilorăpublici)ăşiăanume: 
    (1)ăPentruăfunc ionariiăpublici,ăsanc iunileădisciplinareăsunt: 
         a)ămustrareăscris ; 
         b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20ă%ăpeăoăperioadaădeăpân ălaă3ăluni; 
         c)ăsuspendareaădreptuluiădeăavansareăinăgradeleădeăsalarizareăsauădup ăcazădeăpromovareăinăfunc iaă
publica pe o perioada de la 1 la 3 ani; 
         d)ătrecereaăpeăoăfunc ieăpublic ăinferioar ăpeăoăperioadaădeăpân ălaăunăan,ăcuădiminuareaă
corespunz toareăaăsalariului; 
         e)ădestituireaădinăfunc iaăpublic ; 
    (2)ăPrimaăsanc iuneă- mustrareăscris ă- seăpoateăaplicaădirectădeăc treăşefulăierarhic. 
    (3)ăSanc iunileădisciplinareăprev zuteăla alin.(1) lit.b) – e)ăseăaplic ădeăprimarulăcomunei,ălaăpropunereaă
comisieiădeădisciplin ăconstituit ăînăcadrulăunit iiăînăconformitateăcuăprevederileălegale,ăacesteaăurmândăaă
seăradiaădeădrept,ăînăcondi iileăsiălaătermeneleăprev zuteădeălege.  
   (4) Sanc iunileădisciplinareănuăpotăfiăaplicateădecâtădup ăcercetareaăprealabilaăaăfapteiăs vârşiteăşiădup ă
audiereaăfunc ionaruluiăpublic;ăAudiereaăfunc ionaruluiăpublicătrebuieăconsemnataăînăscris,ăsubăsanc iuneaă
nulit ii.ăRefuzulăfunc ionaruluiăpublicădeăaăseăprezentaălaăaudieriăsauădeăaăsemnaăoădeclara ieăprivitoareălaă
abaterileădisciplinareăcareăiăseăimput ăseăconsemneaz ăîntr-un proces-verbal.  
    (5) Pentruăpersonalulăîncadratăînăbazaăunuiăcontractăindividualădeămunc ăsanc iunileădisciplinareăsunt: 
         a) avertismentul scris; 
         b)ăsuspendareaăcontractuluiăindividualădeămuncaăpeăoăperioadaăceănuăpoateădep şiă10ăzileălucr toare; 
         c)ăretrogradareaădinăfunc ie,ăcuăacordareaăsalariuluiăcorespunz torăfunc ieiăinăcareăs-a dispus 
retrogradareaăpentruăoădurataăceănuăpoateădep şiă60ădeăzile; 
         d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 
         e)ăreducereaăsalariuluiădeăbazaăsi/sau,ădup ăcaz,ăaăindemniza ieiădeăconducereăpeăoăperioadaădeă1-3 
luni cu 5-10%; 
         f)ădesfacereaădisciplinar ăăaăcontractuluiăindividualădeămunc . 
     (6)  Amenzile disciplinare sunt interzise. 
     (7)ăPentruăaceeaşiăabatereădisciplinar ăseăpoateăaplicaănumaiăoăsingur  sanc iune. 
Art.51. Dispozi iaădeăsanc ionareăpoateăfiăcontestat ădeăsalariatălaăinstan eleăjudec toreştiăcompetente,ăînă
termenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăcomunic rii. 
Art.52. R spundereaăcontraven ional ăsauăcivil ăaăfunc ionaruluiăpublicăseăangajeaz ăînăconformitateăcuă
prevederile art.83 si ale art.84 din Legeaănr.188/1999ăprivindăStatutulăfunc ionarilorăpublici,ărepublicat ,ă
iarăreparareaăpagubelorăaduseăautorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceăseădispuneăînăconformitateăcuăprevederileă
art.85ădinălegeaăamintit . 
Art.53. Pentruăsalaria iiăcuăcontractăindividualădeămuncaăr spundereaăpatrimonial ăesteăreglementataădeă
art.253 – 259 din Legea nr.53/2003 republicata - Codul muncii. 
Art.54 Func ionariiăpubliciăşiăpersonalulăcontractualăr spund,ăpotrivitălegii,ăînăcazurileăînăcare,ăprină
fapteleăs vârşiteăcuăînc lcareaănormelorădeăconduit ăprofesional ,ăcreeaz ăprejudiciiăpersoanelorăfiziceăsauă
juridice. 
Art.55. Înăcazurileăînăcareăfapteleăs vârşiteăîntrunescăelementeleăconstitutiveăaleăunorăinfrac iuni,ăvorăfiă
sesizateăorganeleădeăurm rireăpenalaăcompetente,ăinăcondi iile legii. 
 



 
CAPITOLUL XII 

PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 
Secţiunea I 

Reguli aplicabile personalului contractual 
 
Art.56. (1)ăCaăurmareăaăsesiz riiăprimaruluiăcomuneiăArchisăcuăprivireălaăs vârşireaăuneiăabateriădis-
ciplinareăsauăaăconstat riiăînc lc riiădeăc treăun salariat a normelor legale, regulamentului intern, 
contractuluiăindividualădeămunc ăsauăcontractuluiăcolectivădeămunc ăaplicabil,ăordinelorăşiădispozi iiloră
legaleăaleăşefilorăierarhici,ăăprimarulăsauăpersoanaăîmputernicit ădeăacestaăvaădispuneăefectuareaăcercet riă
disciplinareăprealabile,ănumindăoăpersoan ăsauăoăcomisieăînăacestăsens. 
(2)ăDinăcomisieăvaăfaceăparteăf r ădreptădeăvot,ăînăcalitateădeăobservator,ăşiăunăreprezentantăalăorganiza ieiă
sindicaleăalăc ruiămembruăesteăsalariatulăcercetat. 
(3) Sub sanc iuneaănulit iiăabsolute,ăniciăoăsanc iuneănuăpoateăfiădispus ămaiăînainteădeăefectuareaăuneiă
cercet riădisciplinareăprealabile. 
(4)ăÎnăvedereaădesf şur riiăcercet riiădisciplinareăprealabile,ăsalariatulăvaăfiăconvocatăînăscrisădeăper-
soana/comisia împuternicit ădeăc treăangajatorăs ărealizezeăcercetareaădisciplinar ăprealabil ,ăprecizându-
seăobiectul,ădata,ăoraăşiăloculăîntrevederii.ăComisiaăîlăvaăconvocaăînăscrisăpeăsalariatulăcercetat,ăcuăcelăpu ină
5ăzileălucr toareăînainte. 
(5) Neprezentarea salariatuluiălaăconvocareaăf cut ăînăcondi iileăprev zuteălaăalin.ă(2)ăf r ăunămotivă
obiectivăd ădreptulăprimaruluiăcomuneiăArchisăs ădispun ăsanc ionarea,ăf r ăefectuareaăcercet riiă
disciplinare prealabile. 
(6)ăÎnăcursulăcercet riiădisciplinareăprealabileăsalariatulăareădreptulăs ăformulezeăşiăs ăsus in ătoateăp rerileă
înăfavoareaăsaăşiăs ăofereăpersoaneiăîmputerniciteăs ărealizezeăcercetareaădisciplinar ăprealabil ătoateă
probeleăşiămotiva iileăpeăcareăleăconsider ănecesare,ăprecumăşiădreptulăs ăfieăasistat,ăla cerereaăsa,ădeăc treă
unăreprezentantăalăsindicatuluiăalăc ruiămembruăeste.ăSalariatulăareădreptulăs ăcunoasc ătoateăacteleăşiă
fapteleăcercet riiăşiăs ăsoliciteăînăap rareăprobeleăpeăcareăleăconsider ănecesare.ă 
(7)ăComisiaănumit ăpentruăefectuareaăcercet riiădisciplinareăprealabileăareăobliga iaădeăaăluaăoănot ăscris ă
deălaăsalariatulăascultat,ănot ăînăcareăseăvaăprecizaăpozi iaăsalariatuluiăfa ădeăfaptaăpeăcareăaăcomis-oăşiă
împrejur rileăinvocateăînăap rareaăsa. 
(8)ăCercetareaădisciplinar ăprealabil ăimpuneăstabilireaăăurm toarelorăaspecte: 
       a)ăîmprejur rileăînăcareăfaptaăaăfostăs vârşit ; 
       b)ăgradulădeăvinov ieăaăsalariatului; 
       c)ăconsecin eleăabateriiădisciplinare; 
       d)ăcomportareaăgeneral ăînăserviciuăaăsalariatului; 
       e)ăeventualeleăsanc iuniădisciplinareăsuferiteăanteriorădeăc treăacesta. 
(9)ăLaăfinalizareaăcercet riiădisciplinareăprealabile,ăpersoana/comisiaănumit ăînăacestăsensăvaăîntocmi un 
proces-verbalădeăconstatare,ăcareătrebuieăs ăcuprind :ăindicareaăsubiectului abaterii disciplinare, descrierea 
faptei, descrierea modului în care s-aădesf şuratăcercetareaădisciplinar ăprealabil ăşiăascultareaă
salariatului,ăprezentareaăcondi iilorăşiăîmprejur rilorăînăcareăfaptaăaăfostăs vârşit ,ăprezentareaă
consecin elorăabateriiădisciplinare,ăaăcomport riiăgeneraleăînăserviciuăaăsalariatuluiăşiăaăeventualeloră
sanc iuniădisciplinareăsuferiteăanteriorădeăc treăsalariat,ăstabilireaăgradulădeăvinov ieăaăsalariatului,ă
probeleăadministrateăşiăpropunerileăpersoanei/comisieiăîmputerniciteădeăc treăprimarulăcomuneiăArchis s ă
realizezeăcercetareaădisciplinar ăprealabil ădeăclasareăaăcauzeiăsauădeăsanc ionareădisciplinar ăaă
salariatului. 
(10)ăLucr rileăcomisieiădeădisciplin ăseăconsemneaz ăîntr-un registru de procese-verbale. 
Art.57. (1) Înăbazaăpropuneriiăcomisieiădeădisciplin ,ăprimarulăcomuneiArchisăvaăemiteădispozi iaădeă
sanc ionare,ăstabilindăsanc iuneaădisciplinar ăaplicabil ăînăraportăcuăgravitateaăabateriiădisciplinare 
s vârşiteădeăsalariat,ăavândăînăvedereăurm toarele: 
      a) împrejur rileăînăcareăfaptaăaăfostăs vârşit ; 
      b)ăgradulădeăvinov ieăaăsalariatului; 
      c)ăconsecin eleăabateriiădisciplinare; 



      d)ăcomportareaăgeneral ăînăserviciuăaăsalariatului; 
      e)ăeventualeleăsanc iuniădisciplinareăsuferiteăanteriorăde c treăacesta. 
 (2)ăDispozi iaădeăsanc ionareăvaăfiăemis ăînăscris,ăînătermenădeă30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataălu riiălaă
cunoştin ădespreăs vârşireaăabateriiădisciplinare,ădarănuămaiătârziuădeă6ăluniădeălaădataăs vârşiriiăfaptei. 
Art.58. (1) Dispozi iaădeăsanc ionareădisciplinar ăvaăcuprindeăînămodăobligatoriu: 
      a)ădescriereaăfapteiăcareăconstituieăabatereădisciplinar ; 
      b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de 
munc ăaplicabil,ăcareăauăfostăînc lcateădeăsalariat; 
      c)ămotiveleăpentruăcareăauăfostăînl turateăap r rileăformulateădeăsalariatăînătimpulăcercet riiădiscipli-
nareăprealabileăsauămotiveleăpentruăcare,ăînăcondi iileăprev zuteălaăart.251ăalin.(3)ădinăCodulămuncii,ănuăaă
fostăefectuat ăcercetarea; 
      d)ătemeiulădeădreptăînăbazaăc ruiaăsanc iuneaădisciplinar ăseăaplic ; 
      e)ătermenulăînăcareăsanc iuneaăpoateăfiăcontestat ; 
      f)ăinstan aăcompetent ălaăcareăsanc iuneaăpoateăfiăcontestat . 
 (2)ăDispozi iaăprinăcareăs-aădispusăsanc ionareaădisciplinar ăseăcomunic ăsalariatuluiăînăcelămultă5ăzileă
calendaristiceădeălaădataăemiteriiăşiăproduceăefecteădeălaădataăcomunic rii. 
 (3)ăComunicareaăseăfaceăpersonalăsalariatului,ăcuăsemn tur ădeăprimire,ăori,ăînăcazădeărefuzăalăprimirii, 
prinăscrisoareărecomandat ,ălaădomiciliulăsauăreşedin aăcomunicat ădeăacesta. 
 

Secţiunea II 
Reguli aplicabile funcţionarilor publici 

 
1. Sesizarea comisiei de disciplină 
 

Art.59. Comisiaădeădisciplin ,ăconstituit ăpentruăanalizareaăşiăpropunereaămoduluiădeăsolu ionareăaă
sesiz rilorăprivitoareălaăfapteleăfunc ionarilorăpubliciădinăcadrulăaparatelorădeăspecialitateăaleăprimariloră
comuneiăArchis,ăCarandăsiăHasmasăpoateăfiăsesizat ădeăoriceăpersoan ăcareăseăconsider ăv t mat ăprină
faptaăunuiăfunc ionarăpublic. 
Art.60. (1)ăSesizareaăseăformuleaz ăînăscrisăşiăvaăcuprindeăurm toareleăelemente:ă 
       a)ănumele,ăprenumele,ădomiciliulăsau,ădup ăcaz,ăloculădeămunc ăşiăfunc iaăde inut ădeăpersoanaăcareăaă
formulatăsesizareaăoriădenumireaăşiăsediulăpersoaneiăjuridice,ăprecumăşiănumeleăşiăfunc iaăreprezentantuluiă
legal; 
       b)ănumeleăşiăprenumeleăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăesteăsesizat ăcaăabatereădisciplinar ăşiă
denumireaăautorit iiăsauăaăinstitu ieiăpubliceăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitatea; 
       c) descriereaăfapteiăcareăconstituieăobiectulăsesiz riiăşiădataăs vârşiriiăacesteia; 
       d)ăprezentareaădovezilorăpeăcareăseăsprijin ăsesizarea; 
       e)ăadresaădeăcoresponden ,ădac ăesteăaltaădecâtăceaăprev zut ălaălit.a); 
       f) data; 
       g) semn tura.ă 
(2)ăSesizareaăseădepuneăînătermenădeămaximumă1ăanăşiă6ăluniădeălaădataăs vârşiriiăfapteiăsesizateăcaă
abatereădisciplinar ăşiătrebuieăînso it ,ăatunciăcândăesteăposibil,ădeăînscrisurileăcareăoăsus in. 
(3)ăÎnăsitua iaăînăcareăpersoanaăcareăformuleaz  sesizareaănuăcunoaşteăinforma iileăprev zuteălaăalin.(1)ă
lit.b),ăsesizareaăpoateăs ăcuprind ăalteăelementeădeăidentificareăaăfunc ionaruluiăpublicăaleăc ruiăfapteăsuntă
sesizate ca abateri disciplinare. 
(4) Sesizarea se depune la registratura comunei Archis , care o va transmite secretarului comisiei de 
disciplin ,ăînătermenădeămaximumă3ăzileălucr toareădeălaăprimire. 
(5)ăSesizareaăseăînregistreaz ădeăsecretarulăcomisieiădeădisciplin ăşiăseăînainteaz ăpreşedinteluiăcomisieiădeă
disciplin ,ăînătermenădeămaximumă3ăzileălucr toareădeălaădataăînregistr rii. 
(6)ăPreşedinteleăcomisieiădeădisciplin ăvaăfixaăcuăceleritateătermenulăprimeiăşedin eăaăcomisieiădeă
disciplin ăşiăvaădispuneăconvocareaămembrilorăacesteiăcomisii,ăcareăseăvaăfaceăînăscris. 
Art.61. (1)ăPrimaăşedin ăaăcomisieiădeădisciplin ăseădesf şoar ăpentru: 
      a)ăverificareaărespect riiătermenuluiădeădepunereăaăsesiz rii; 
      b)ăidentificareaăobiectuluiăsesiz riiăşiăstabilireaăcompeten eiădeăsolu ionare; 



      c) verificarea elementelor constitutive aleăsesiz rii. 
(2)ăSesizareaăseăclaseaz ,ăîntocmindu-seăînăacestăsensăunăraport,ădac : 
      a)ănuăaăfostădepus ăînătermen; 
      b)ănuăcon ineăelementeleăconstitutiveăprev zuteădeălegeăsauăfunc ionarulăpublicănuăpoateăfiăidentificată
pe baza elementelor furnizate; 
      c)ăpriveşteăacelaşiăfunc ionarăpublicăşiăaceeaşiăfapt ăs vârşit ăînăaceleaşiăcircumstan eăpentruăcareăs-a 
desf şuratăproceduraădeăcercetareăadministrativ ăşiăs-aăpropusăaplicareaăuneiăsanc iuniădisciplinareăsauă
clasareaăsesiz rii. 
(3) În situa iaăînăcareăobiectulăsesiz riiănuăseăcircumscrieăsfereiălegaleădeăcompeten ăaăcomisieiădeă
disciplin ,ăaceastaătransmiteăsesizareaăcomisieiădeădisciplin ăcompetenteăşiăcomunic ăpersoaneiăcareăaă
formulatăsesizareaădeclinareaăcompeten ei.ăComunicarea se face printr-oăadres ăsemnat ădeăpreşedinteăşiă
deăceilal iămembriăaiăcomisieiădeădisciplin ,ăprecumăşiădeăsecretarulăacesteia. 
(4)ăDac ăexist ămaiămulteăsesiz riăcuăacelaşiăobiect,ăîmpotrivaăaceluiaşiăfunc ionarăpublic,ăacesteaăseă
conexeaz . 
(5) Comisia de disciplin ăîncepeăproceduraădeăcercetareăadministrativ ăpentruăsesiz rileăcareănuăauăfostă
clasateăînăcondi iileăprev zuteălaăalin.(2).ăPreşedinteleăcomisieiădeădisciplin ăstabileşteădataăşiăloculă
desf şur riiăurm toareiăşedin eăşiădispuneăconvocareaămembrilor, aăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaă
fostăsesizat ,ăprecumăşiăaăpersoaneiăcareăaăformulatăsesizarea. 

                         
2. Dispoziţii generale privind procedura cercetării administrative 
 
Art.62. (1)ăProceduraăcercet riiăadministrativeăesteăobligatorieăpentruăaplicareaăsanc iunilorădisciplinareă
prev zuteălaăart.77ăalin.(3)ălit.ăb)ă– e)ădinăLegeaănr.188/1999,ărepublicat ,ăprecumăşiăînăcazulăînăcareă
sanc iuneaădisciplinar ăprev zut ălaăart.77ăalin.(3)ălit.a)ădinăacelaşiăactănormativăaăfostăcontestat ălaă
primarul comunei Archis . 
(2)ăProceduraăcercet riiăadministrativeăconst ăîn: 
      a)ăaudiereaăpersoaneiăcareăaăformulatăsesizareaăşiăaăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ă
caăabatereădisciplinar ,ăaăaltorăpersoaneăcareăpotăoferiăinforma iiăcuăprivireălaăsolu ionareaăcazuluiăsauăaă
persoanelorădesemnateăs ăefectuezeăcercetareaădisciplinar ; 
      b)ăadministrareaăprobelorăpropuseădeăp r i,ăprecumăşi,ădac ăesteăcazul,ăaăcelorăsolicitateădeăcomisiaădeă
disciplin ; 
      c) dezbaterea cazului. 
(3)ăPeăparcursulăcercet riiăadministrative,ăşedin eleăcomisieiădeădisciplin ,ărespectivăşedin eleăpersoaneloră
desemnateăs ăefectuezeăcercetareaăadministrativ ăsuntăpubliceănumaiălaăsolicitareaăsauăcuăacordulăscrisăală
func ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăa fostăsesizat ăcaăabatereădisciplinar . 
(4)ăPersoanaăcareăaăformulatăsesizareaăşiăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăpotăparticipaălaă
cercetareaăadministrativ ăpersonalăsauăpotăfiăasistateăoriăreprezentateădeăavoca i,ăînăcondi iileăprev zute de 
lege. 
Art.63. Comisiaădeădisciplin ăpoateădesemnaă1ăoriă2ămembriăs ăefectuezeăcercet riăadministrativeăpotrivită
legiiăşiăaăprezentuluiăregulamentăşiăs ăprezinteăunăraportăcareăs ăcuprind ărezultateleăactivit iiădeă
cercetare,ăprecumăşiădocumenteleăcare au stat la baza întocmirii raportului. 
Art.64. Înăsitua iaăînăcareăcomisiaădeădisciplin ănuăseăpoateăpronun aăpeăbazaăraportuluiăînaintatădeă
persoaneleădesemnateăs ăefectuezeăcercetareaăadministrativ ,ăpoateădispuneăefectuareaăsauăpoateăefectuaă
cercet riăsuplimentare. 
Art.65. Lucr rileăfiec reiăşedin eăaăcomisieiădeădisciplin ăseăconsemneaz ăîntr-un proces-verbal semnat de 
preşedinteleăşiădeăceilal iămembriăaiăcomisieiădeădisciplin ,ăprecumăşiădeăsecretarulăacesteia. 

 
3. Convocarea membrilor comisiei de disciplină şi a persoanelor care urmează a fi audiate 
 
Art.66. (1)ăConvocareaămembrilorăcomisieiădeădisciplin ăsauăaăpersoanelorădesemnateăs ăefectuezeă
cercetareaăadministrativ ăînăcondi iileăprezentuluiăregulamentăseăfaceăînăscrisădeăc treăsecretarulăcomisiei 
deădisciplin ,ălaăsolicitareaăpreşedinteluiăacesteia. 



 (2)ăComunicareaăadreseiăseăfaceăpersonal,ăcuăsemn tur ădeăprimire,ăprinăscrisoareărecomandat ăcuă
confirmareădeăprimireăsauăprinăpoştaăelectronic .ăDovezileădeăcomunicareăseădepunălaădosar. 
Art.67. (1)ăConvocareaăpersoanelorăcareăurmeaz ăaăfiăaudiate,ăpentruăprezentareaăînăfa aăcomisieiădeă
disciplin ăsauăînăfa aăpersoanelorădesemnateăs ăefectuezeăcercetareaăadministrativ ăseăfaceădeăc treă
preşedinteleăcomisieiădeădisciplin ,ăprinăcita ie. 
 (2)ăCita ia esteăindividual ăşiăcuprindeăurm toareleăelementeăconstitutive,ăsubăsanc iuneaănulit ii:ă 
      a)ănum rulădeăînregistrareăşiădataăemiterii; 
      b)ănumele,ăprenumele,ădomiciliulăsauăsediulăinstitu ieiăundeăîşiădesf şoar ăactivitateaăşiăcalitateaăoriă
func iaăceluiăcitat; 
      c)ănum rulăşiădataăînregistr riiălaăcomisiaădeădisciplin ăaăsesiz riiăaflateăpeărolulăcomisieiădeă
disciplin ; 
      d)ălocul,ădataăşiăoraăorganiz riiăşedin ei; 
      e)ănumele,ăprenumeleăşiăsemn turaăpreşedinteluiăcomisieiădeădisciplin . 
Art.68. (1)ăComunicareaăcita ieiăşiăaătuturorăactelorădeăprocedur ăseăfaceădeăc treăsecretarulăcomisieiădeă
disciplin ,ăpersonal,ăcuăsemn tur ădeăprimire,ăsauăprinăscrisoareărecomandat ăcuăconfirmareădeăprimire.ă
Dovezile de comunicare se depun la dosar. 
(2)ăComunicareaăcita ieiăşiăaătuturorăactelorădeăprocedur ăseăfaceăprinăscrisoareărecomandat ălaădomiciliulă
sauăreşedin aăceluiăcitatăoriălaăadresaădeăcoresponden .ăSchimbareaădomiciliuluiăuneiaădintreăp r iăînă
timpulăcercet riiăadministrativeătrebuie,ăsubăsanc iuneaănelu riiăeiăînăseam ,ăs ăfieăadus ălaăcunoştin ă
comisieiădeădisciplin . 
(3)ăDac ăpersoanaăcitat ărefuz ăs ăprimeasc ăcita iaăsauăs ăsemnezeădovadaădeăprimireăseăîncheieăună
proces-verbal. 
(4)ăCita iaăseăconsider ăcomunicat ăp r ilorăşiăînăcazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a 
prezentatălaăoficiulăpoştalăpentruăaăoăridica,ădeşiăexist ădovadaăaviz riiăsale. 
(5)ăCita ia,ăsubăsanc iuneaănulit ii,ăvaăfiăcomunicat ăceluiăcitatăcuăcelăpu ină5ăzileălucr toareăînainteaă
termenului stabilit. 
(6)ăPrezen aăpersoaneiăcitateăînăfa aăcomisieiădeădisciplin ,ăpersonalăsauăprinămandatar,ăacoper ăoriceăviciiă
deăprocedur . 
Art.69. (1)ăCita iaăpentruăaudiereaăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăfaceăobiectulăsesiz riiăseăcomunic ă
împreun ăcuăunăexemplarăalăsesiz rii,ăprecumăşiăcuăcopiiăaleăînscrisurilorădepuseădeăc treăpersoanaăcareăaă
formulatăsesizarea,ădac ăesteăcazul. 
(2)ăDup ăprimireaăcita iei,ăaăsesiz riiăîndreptateăîmpotrivaăsaăşiăaăînscrisurilorădepuseădeăpersoanaăcareăaă
formulat sesizarea,ăfunc ionarulăpublicăpoateăs ăformulezeăoăîntâmpinareăcareăs ăcuprind ăr spunsulălaă
toateăcapeteleădeăfaptăşiădeădreptăaleăsesiz rii,ăprecumăşiămijloaceleădeăprob ăprinăcareăîn elegeăs ăseăapere. 
(3)ăSeăconsider ămijloaceădeăprob ,ăînăîn elesulăprezenteiăhot râri,ăînscrisurileăşiămartorii. 
Art.70. Persoanaăcareăaăformulatăsesizareaăşiăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăpotăcereăînă
scrisăcaăproceduraădeăcercetareăadministrativ ăs ăseădesf şoareăşiăăînălips ,ăpeăbazaăactelorădeălaădosar,ăcuă
excep iaătermenelorăstabiliteăpentruăaudiere. 
 
4. Audierea 
 
Art.71. (1)ăPersoanaăcareăaăformulatăsesizareaăseăaudiaz ăseparatădeăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăaă
fostăsesizat ăcaăabatereădisciplinar .ăLaăsolicitareaăuneiaădintreăp r iăşiăcuăacordulăceleilalte, audierea se 
poateărealizaăînăprezen aăpersoaneiăcareăaăformulatăsesizareaăşiăaăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostă
sesizat . 
(2)ăAudiereaăseăconsemneaz ăîntr-unăprocesăverbalădistinct,ăcareăcon ineăîntreb rileăformulateădeămembriiă
comisiei deădisciplin ăsauădeăpersoaneleădesemnateăs ăefectuezeăcercetareaăadministrativ ăşiăr spunsurileă
persoanei audiate. 
(3) Procesele-verbaleădeăaudiereăseăsemneaz ăpeăfiecareăpagin ădeătoateăpersoaneleăprezenteălaăaudieri.ă
Ad ug rile,ăşters turileăsauăschimb rileăaduseăseăsemneaz ăînăacelaşiămod,ăsubăsanc iuneaădeăaănuăfiăluateă
înăseam . 
(4)ăÎnătimpulăaudieriiăpersoanaăcareăaăformulatăsesizareaăşiăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăesteăcercetat ă
auăobliga iaădeăaăpropuneămijloaceleădeăprob ăpeăcareăleăconsider  necesare. 



(5)ăDac ăpersoaneleăaudiateănuăvorăsauănuăpotăs ăsemneze,ăseăvaămen ionaăacestălucruăînăprocesul-verbal. 
(6)ăRefuzulăpersoanelorălegalăcitateădeăaăseăprezentaălaăaudieriăseămen ioneaz ăînăprocesul-verbalăşiănuă
împiedic ădesf şurareaăcercet riiăadministrative. 
(7) În procesul-verbalăseăstabileşteăînămodăobligatoriuătermenulăpân ălaăcareămijloaceleădeăprob ăcareănuă
auăfostăsolicitateăînătimpulăaudieriiăvorămaiăputeaăfiăinvocateăînăfa aăcomisieiădeădisciplin ăsauăaă
persoanelorădesemnateăs ăefectueze cercetareaăadministrativ ,ădarănuămaiătârziuădeătermenulălimit ălaăcareă
comisiaădeădisciplin ăadministreaz ăprobele. 
(8)ăTermenulăprev zutălaăalin.(7)ăseăcomunic ăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ,ăprecumăşiă
persoanei care a formulat sesizarea. 
               
           
5. Administrarea probelor 
 

Art.72. Mijloaceleădeăprob ăcareănuăauăfostăsolicitateăînăcondi iileăprezentuluiăregulamentănuăvorămaiă
puteaăfiăinvocateăînăfa aăcomisieiădeădisciplin ăsauăaăpersoanelorădesemnateăs ăefectuezeăcercetarea 
administrativ . 
Art.73. Administrareaăprobelorăpresupuneăanalizareaăprobelorăpropuseăînătimpulăaudieriiădeăc treă
persoanaăcareăaăformulatăsesizareaăşiădeăc treăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăesteăcercetat ,ăprecumăşiăaă
probelor pe care comisia deădisciplin ăleăconsider ănecesareăsolu ion riiăsesiz rii. 
Art.74. Audierea martorilor se face cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 
Art.75. Comisiaădeădisciplin ăareăobliga iaădeăaăasiguraăaccesulăneîngr dităalăpersoaneiăcareăaăformulată
sesizareaăşiăalăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ălaădocumenteleăutilizateăînăsauărezultateă
dinăactivitateaăcomisieiădeădisciplin ăprivindăfaptaăsesizat ăcaăabatereădisciplinar . 
Art.76. (1)ăÎnăcazulăînăcareăsuntăindiciiăc ăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăcaăabatereă
disciplinar ăpoateăinfluen aăcercetareaăadministrativ ,ăcomisiaădeădisciplin ăareăobliga iaădeăaăîntocmiăună
raportădeăpropunereădeămutareătemporar ăaăacestuiaăînăcadrulăaltuiăcompartimentăsauăalteiăstructuriăaă
institu ieiăoriăautorit iiăpubliceăşi/sauădeăinterzicereăaăaccesuluiăacestuiaălaădocumenteleăcareăpotăinfluen aă
cercetareaăsau,ădup ăcaz,ădeăsuspendareăaăraportuluiădeăserviciuăalăacestuia. 
(2)ăRaportulăseăînainteaz ăprimaruluiăcomuneiăArchis,ăcareăareăobliga iaădeăaăînştiin aăcomisiaădeă
disciplin ,ăînătermenădeă10ăzileădeălaădataăprimiriiăraportului,ăasupraăm surilorădispuse. 
Art.77. Înăcazulăînăcareăsuntăindiciiăc ăfaptaăs vârşit ădeăfunc ionarulăpublicăpoateăangajaăr spundereaă
civil ,ăcontraven ional ăsau penal ,ăcomisiaădeădisciplin ăareăobliga iaădeăaăluaăm surileălegaleăceăseă
impunăînăvedereaăsesiz riiăorganelorăabilitate. 
 
6. Dezbaterea cazului 
 
Art.78. Dezbatereaăcazuluiăseăfaceădeăc treăcomisiaădeădisciplin ăpeăbaza: 
      a) proceselor-verbaleădeăşedin ; 
      b) proceselor-verbaleădeăaudiereăaăpersoaneiăcareăaăformulatăsesizareaăşiăaăfunc ionaruluiăpublicăaă
c ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăcaăabatereădisciplinar ; 
      c) probelor administrate; 
      d)ăraportuluiăpersoanelorădesemnateăs ăefectuezeăcercetareaăadministrativ ,ădac ăs-a dispus efectuarea 
procedurilorădeăcercetareăadministrativ . 
Art.79. (1)ăComisiaădeădisciplin ăpoateăs ăpropun ,ăînăurmaădezbateriiăcazului: 
      a)ăaplicareaăuneiaădintreăsanc iunileădisciplinareăprev zuteălaăart.ă77ăalin.(3) lit.a) – e) din Legea 
nr.188/1999,ărepublicat ,ăînăcazulăînăcareăs-aădovedităs vârşireaăuneiăabateriădisciplinare; 
      b)ăclasareaăsesiz rii,ăatunciăcândănuăseăconfirm ăs vârşireaăuneiăabateriădisciplinare. 
(2)ăLaăindividualizareaăsanc iuniiădisciplinareăaplicabileăfunc ionaruluiăpublic,ăcomisiaădeădisciplin ă ineă
seama de: 
      a)ăcauzeleăcareăauădeterminatăs vârşireaăabateriiădisciplinare; 
      b)ăîmprejur rileăînăcareăaceastaăaăfostăs vârşit ; 
      c)ăgradulădeăvinov ie; 
      d)ăgravitateaăşiăconsecin eleăabateriiădisciplinare; 



      e)ăconduitaăfunc ionaruluiăpublic; 
      f)ăexisten aăunorăantecedenteădisciplinareăaleăfunc ionaruluiăpublic,ăcareănuăauăfostăradiateăînăcondi iileă
prev zuteădeălege. 
(3)ăÎnăsitua iaăînăcare,ăprinăaceeaşiăsesizare,ăseăsemnaleaz ămaiămulteăfapteăcaăabateriădisciplinareăs vârşiteă
deăacelaşiăfunc ionarăpublic,ăcomisiaădeădisciplin ăpropune,ăînăurmaăcercet riiăadministrative,ăaplicareaă
uneiăsingureăsanc iuniădisciplinare,ăcuăluareaăînăconsiderareăaătuturorăabaterilorădisciplinare. 
(4)ăÎnăcazulăînăcareăcomisiaădeădisciplin ăpropuneăaplicareaăsanc iunilorădisciplinareăprev zuteălaăart.77ă
alin.(3) lit. b) – d)ădinăLegeaănr.188/1999,ărepublicat ,ăaceastaăvaăpropuneăşiădurataăacestoraăşi,ădup ăcaz,ă
procentul de diminuare a drepturilorăsalariale,ărespectivătreaptaăsauăfunc iaăpeăcareăurmeaz ăaăseăaplicaă
sanc iuneaăretrograd rii. 
 
7. Finalizarea procedurii de cercetare administrativă 
 
Art.80. (1)ăProceduraădeăcercetareăadministrativ ăînceteaz : 
      a) la închiderea dezbaterii cazului; 
      b)ăînătermenădeă3ăluniădeălaădataăîncet riiăraporturilorădeăserviciuăaleăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ă
aăfostăsesizat ăcaăabatereădisciplinar ,ăcuăexcep iaăsitua ieiăprev zuteălaălit.c),ăînăm suraăînăcareă
func ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăcercetat ănuăredobândeşteăcalitateaădeăfunc ionarăpublicăînăaceast ă
perioad ; 
      c)ălaădataădecesuluiăfunc ionaruluiăpublic. 
(2)ăÎnăsitua iileăprev zuteălaăalin.(1)ălit.b)ăşiăc)ăsesizareaăseăclaseaz ,ăîntocmindu-se în acest sens un raport 
careăseăînainteaz ăpersoaneiăprinăalăc reiăactăadministrativăs-aăconstituităcomisiaădeădisciplin ăşiăcareăseă
comunic ăpersoaneiăcareăaăformulatăsesizarea. 
(3)ăPrimarulăcomuneiăArchis,ăînăcalitateădeăautoritateăpublic ăcareăareăcompeten aănumiriiăfunc ionarilor 
publiciădinăcadrulăPrim rieiăcomuneiăArchis,ăareăobliga iaăs ăsoliciteădeălaăultimulălocădeămunc ăsitua iaă
disciplinar ăaăfunc ionaruluiăpublic,ăînătermenădeă10ăzileădeălaădataăemiteriiăactuluiăadministrativădeă
numire.ăObliga iaărevineăPrimaruluiăcomuneiăArchisănumaiăpentruăfunc ionariiăpubliciăaleăc rorăraporturiă
deăserviciuăauăîncetatăcuămaiăpu inădeă3ăluniăînainteădeădataănumiriiăînăfunc iaăpublic . 
Art.81. (1)ăÎnătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataăfinaliz riiăproceduriiăcercet riiăadministrative, 
comisiaădeădisciplin ăîntocmeşteăunăraportăcuăprivireălaăsesizareaăînăcauz ,ăcareătrebuieăs ăcon in ă
urm toareleăelemente:ă 
      a)ănum rulăşiădataădeăînregistrareăaleăsesiz rii; 
      b)ănumeleăcompletăşiăfunc iaăde inut ădeăfunc ionarulăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăcaăabatereă
disciplinar ,ăprecumăşiăcompartimentulăînăcareăacestaăîşiădesf şoar ăactivitatea; 
      c)ănumeleăcompletăşiădomiciliulăpersoaneiăcareăaăformulatăsesizareaăsau,ădup ăcaz,ăloculădeămunc ăşiă
func iaăde inut ădeăaceasta; 
      d)ăprezentareaăpeăscurtăaăfapteiăsesizateăşiăaăcircumstan elorăînăcareăaăfostăs vârşit ; 
      e) probele administrate; 
      f)ăpropunereaăprivindăsanc iuneaădisciplinar ăaplicabil ăsau,ădup ăcaz,ăpropunereaădeăclasareăaă
sesiz rii; 
      g) motivarea propunerii; 
      h)ănumeleăcompletăşiăsemn turileăpreşedinteluiăşiăaleăcelorlal iămembriăaiăcomisieiădeădisciplin ,ă
precumăşiăaleăsecretaruluiăacesteia; 
      i) data întocmirii raportului. 
(2)ăPropunereaăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ăf)ăseăformuleaz ăpeăbazaămajorit iiădeăvoturi.ăMembrulăcomisieiă
careăareăoăalt ăp rereăvaăredactaăşiăvaăsemnaăopiniaăseparat ,ăcuăprezentareaăconsiderentelorăpeăcareă
aceastaăseăsprijin . 
(3)ăRaportulăcomisieiădeădisciplin ăseăaduceălaăcunoştin aăprimaruluiăcomuneiăArchis,ăpersoanei care a 
formulatăsesizareaăşiăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăcaăabatereădisciplinar . 
                      
8. Aplicarea şi contestarea sancţiunii disciplinare 
 



Art.82. (1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportuluiăcomisieiădeădisciplin ,ă
primarulăcomuneiăArchisăvaăemiteădispozi iaădeăsanc ionare. 
(2) În cazul în care primarul comunei Archis aplic ăoăalt ăsanc iuneădecâtăceaăpropus ădeăcomisiaădeă
disciplin ,ăareăobliga iaădeăaăoămotivaăînăcuprinsulădispozi iei. 
(3)ăSubăsanc iuneaănulit iiăabsolute,ădispozi iaăădeăsanc ionareăvaăcuprindeăînămodăobligatoriu:ă 
      a)ădescriereaăfapteiăcareăconstituieăabatereădisciplinar ; 
      b)ătemeiulălegalăînăbazaăc ruiaăseăaplic ăsanc iuneaădisciplinar ; 
      c) motivul pentruăcareăaăfostăaplicat ăoăalt ăsanc iuneădecâtăceaăpropus ădeăcomisiaădeădisciplin ,ăînă
situa iaăprev zut ălaăalin.ă(2); 
      d)ătermenulăînăcareăsanc iuneaădisciplinar ăpoateăfiăcontestat ; 
      e)ăinstan aăcompetent ălaăcareăpoateăfiăcontestatăactul administrativ prin care s-aădispusăsanc iuneaă
disciplinar .ă 
(4)ăLaădispozi iaădeăsanc ionareăprev zutălaăalin.(3)ăseăanexeaz ăraportulăcomisieiădeădisciplin ,ăsubă
sanc iuneaănulit iiăabsolute. 
(5)ăActulăadministrativădeăsanc ionareăseăcomunic ăînătermen de maximum 5 zile calendaristice de la 
expirareaătermenuluiăprev zutălaăalin.(1):ă 
      a)ăcompartimentelorăcuăatribu iiăînădomeniulăresurselorăumaneădinăcadrulăinstitu ieiăsauăautorit iiă
publiceăînăcadrulăc reiaăîşiădesf şoar ăactivitateaăfunc ionarul publicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăcaă
abatereădisciplinar ; 
      b)ăcomisieiădeădisciplin ăcareăaăelaboratăşiătransmisăraportul; 
      c)ăfunc ionaruluiăpublicăaăc ruiăfapt ăaăfostăsesizat ăcaăabatereădisciplinar ; 
      d) persoanei care a formulat sesizarea. 
Art.83. - Func ionarulăpublicănemul umitădeăsanc iuneaădisciplinar ăaplicat ăoăpoateăcontesta,ăînăcondi iileă
legii,ălaăinstan aădeăcontenciosăadministrativăcompetent . 
Art.84. (1)ăDocumenteleărezultateădinăactivitateaădeăcercetareădesf şurat ădeăcomisiaădeădisciplin ,ăcuă
excep iaăraportuluiăprivindăpropunereaădeăsanc ionare,ăauăcaracterăconfiden ialăşiăseăp streaz ădeă
secretarulăacesteia,ăînăsitua iaăînăcareăşedin eleăcomisieiădeădisciplin ănuăauăavutăcaracterăpublic. 
(2) Rapoartele privind propunereaădeăsanc ionareăseăpublic ădeăc treăcomisiaădeădisciplin ălaăsediulă
autorit iiăsauăinstitu ieiăpubliceăînăcadrulăc reiaăaceastaăîşiădesf şoar ăactivitatea,ăcuăexcep iaădatelorăcuă
caracterăpersonal,ăaşaăcumăsuntăeleădefiniteăprinălege. 
 

CAPITOLUL XIII 

PROTECŢIA ÎN MUNCĂ A SALARIAŢILOR 

 

Secţiunea I 
Protecţia, Igiena şi Securitatea în Munca în cadrul Institutiei 

 
Art.85. Salaria iiăvorădesf şuraăactivitateaăînăaşaăfelăîncâtăs ănuăexpun ăpericolelorădeăaccidentareăsauă
îmboln vireăprofesional ăpersoanaăproprieăsauăal iăangaja i,ăînăconformitateăcuăpreg tireaăşiăinstruireaăînă
domeniulăprotec ieiămuncii. 
Art.86. Salaria iiăşiăreprezentan iiălorăînădomeniuăauădreptulăsaăcear ăconduc toruluiăautoritatiiăs ăiaă
masurileăceleămaiăpotriviteăşiăauădreptulăsaăprezinteăacestuia propunerile de masuri pentru eliminarea 
risculuiădeăaccidenteăşiăîmboln vireăprofesional . 
Art.87. Salariatulăcareăînăcazădeăpericolăiminent,ăp r seşteăloculădeămunca,ănuăvaăfiăsupusălaăniciăună
prejudiciuăcuăexcep iaăcazuluiăunorăac iuniănejustificate sau ale unor neglijente grave. 
Art.88. În caz de pericol iminent salariatul va lua masurile care se impun pentru protejarea propriei 
persoane,ăaăaltorăsalaria iăşiăaăbunurilorăinstitu iei. 
Art.89. (1)ăConduc torulăinstitu ieiăareăobliga iaădeăaăluaătoateămasurileăpentruăprotejareaăvie iiăşiăs n t iiă
salaria ilor. 
(2)ăAngajatorulăareăobliga iaăs ăasigureăsecuritateaăşiăs n tateaăsalaria ilorăînătoateăaspecteleălegateădeă
munc . 
(3)ăÎnăcadrulăpropriilorăresponsabilit i,ăangajatorulăvaăluaăm surileănecesare pentru protejarea securit iiă
şiăs n t iiăsalaria ilor,ăinclusivăpentruăactivit ileădeăprevenireăaăriscurilorăprofesionale,ădeăinformareăşiă



preg tire,ăprecumăşiăpentruăpunereaăînăaplicareăaăorganiz riiăprotec ieiămunciiăşiămijloacelorănecesareă
acesteia,ăcuărespectareaăurm toarelorăprincipiiăgeneraleădeăprevenire: 
     a)  evitarea riscurilor; 
     b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
     c)ăcombatereaăriscurilorălaăsurs ; 
     d)ăadaptareaămunciiălaăom,ăînăvedereaăatenu rii,ăcuăprec dere, aămunciiămonotoneăşiăaămunciiă
repetitive,ăprecumăşiăaăreduceriiăefectelorăacestoraăasupraăs n t ii; 
      e)ăluareaăînăconsiderareăaăevolu ieiătehnicii; 
      f)ăînlocuireaăaăceeaăceăesteăpericulosăcuăceeaăceănuăesteăpericulosăsauăcuăceeaăceăesteămaiăpu in peri-
culos; 
      g) planificarea prevenirii; 
      h)ăadoptareaăm surilorădeăprotec ieăcolectiv ăcuăprioritateăfa ădeăm surileădeăprotec ieăindividual ;ă 
      i)ăaducereaălaăcunoştin ăsalaria ilorăaăinstruc iunilorăcorespunz toare. 
(4) Personalul dinăcadrulăinstitu ieiăareăobliga iaădeăaăefectuaăperiodic,ăcontrolulămedical,ăimpusădeă
prevederile legale în materie.  
Art.90. Conduc torulăinstitu ieiăvaăimplementaăm surileădeăasigurareăaăsecurit iiăşiăs n t iiăsalaria iloră
inândăseamaădeăprincipiileăgenerale de prevenire. 

Art.91. (1)ăAngajatorulăareăobliga iaăs ăasigureăto iăsalaria iiăpentruăriscădeăaccidenteădeămunc ăşiăboliă
profesionale,ăînăcondi iileălegii. 
(2)ăAngajatorulăvaăorganizaăinstruireaăperiodic ăaăangaja ilorăs iăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc . 
(3)ăModalit ileădeăinstruireăseăstabilescădeăcomunăacordăcuăreprezentan iiăăangaja ilor. 
(4)ăInstruireaăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăesteăobligatorieăînăurm toareleăsitua ii: 
      a)ăînăcazulănoilorăangaja i; 
      b)ăînăcazulăsalaria ilorăcareăîşiăschimb ăloculădeămunc ăsauăfelulămuncii; 
      c)ăînăcazulăsalaria ilorăcareăîşiăreiauăactivitateaădup ăoăîntrerupereămaiămareădeă6ăluni; 
      d)ăînăsitua iaăînăcareăintervinămodific riăaleălegisla ieiăînădomeniu. 
(5) Locurileădeămunc ătrebuieăs ăfieăorganizateăastfelăîncâtăs ăgarantezeăsecuritateaăşiăs n tateaă
salaria ilor. 
Art.92. PrimarulăcomuneiăArchis,ăînăcalitateădeăangajator,ăăareăobliga iaăs ăasigureăaccesulăsalaria ilorălaă
serviciulămedicalădeămedicin ăaămuncii,ăorganizatăcuărespectareaădispozi iilorălegaleăînăvigoare. 
Art.93. Salaria iiănuăvorăfiăimplica iăînăniciăoăsitua ieăînăcosturileăfinanciareăaleămasurilorădeăprevenireă
referitoareălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc . 

 
 

Secţiunea II 
Protecţia Funcţionarilor Publici, a personaluluicontractual şi a altor 

 categorii de personal 
 

Art.94.  Înăfa aăcomisieiădeădisciplin ăsauăaăaltorăorganeăsimilare,ăavertizoriiăbeneficiaz ădeăprotec ieădup ă
cumăurmeaz : 
      a)ăavertizoriiăînăinteresăpublicăbeneficiaz ădeăprezum iaădeăbun -credin ,ăînăcondi iileăart.4ălit.h)ădină
Legea nr.571/2004ăprivindăprotec iaăpersonaluluiădinăautorit ileăpublice,ăinstitu iileăpubliceăşiădinăalteă
unit iăcareăsemnaleaz ăînc lc riăaleălegii,ăpân ălaăprobaăcontrar ; 
     b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de 
disciplin ăsauăalteăorganismeăsimilareădinăcadrulăautorit ilorăpublice,ăinstitu iilorăpubliceăsauăalăaltoră
unit iăprev zuteălaăart.2ădinăLegeaănr.571/2004,ăauăobliga iaădeăaăinvitaăpresaăşiăunăreprezentantăală
sindicatuluiăsauăalăasocia ieiăprofesionale.ăAnun ulăseăfaceăprinăcomunicatăpeăpaginaădeăInternetăaă
autorit iiăpublice,ăinstitu ieiăpubliceăsauăaăunit iiăbugetare,ăcuăcelăpu ină3ăzileălucr toareăînainteaăşedin ei,ă
subăsanc iuneaănulit iiăraportuluiăşiăaăsanc iuniiădisciplinareăaplicate. 
Art.95. Înăsitua iaăînăcareăcelăreclamatăprinăavertizareaăînăinteresăpublicăesteăşefăierarhic,ădirectăsauă
indirect,ăoriăareăatribu iiădeăcontrol,ăinspec ieăşiăevaluareăaăavertizorului,ăcomisiaădeădisciplin ăsauăaltă
organismăsimilarăvaăasiguraăprotec iaăavertizorului,ăascunzându-i  identitatea. 



Art.96. Înăcazulăavertiz rilorăînăinteresăpublic,ăprev zuteălaăart.5ălit.a)ăşiăb)ădinăLegeaănr.571/2004,ăseăvoră
aplica din oficiu prevederile art.12 alin.(2)ălit.a)ădinăLegeaănr.ă682/2002ăăprivindăprotec iaămartorilor. 

 

Secţiunea III 
Igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame lăuze care 

alăptează 

 

Art.97. Înăîn elesulăprezentuluiăregulament: 
      a) salariata gravid ăesteăfemeiaăcareăanun ăînăscrisăangajatorulăasupraăst riiăsaleăfiziologiceădeă
graviditateăşiăanexeaz ăunădocumentămedicalăeliberatădeămediculădeăfamilieăsauădeămediculăspecialistăcareă
s ăîiăatesteăaceast ăstare; 
      b) salariataăcareăaăn scutărecentăesteăfemeiaăcareăşi-aăreluatăactivitateaădup ăefectuareaăconcediuluiădeă
l uzieăşiăsolicit ăangajatoruluiăînăscrisăm surileădeăprotec ieăprev zuteădeălege,ăanexândăunădocumentă
medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la dataălaăcareăaăn scut; 
      c) salariataăcareăal pteaz ăesteăfemeiaăcare,ălaăreluareaăactivit iiădup ăefectuareaăconcediuluiădeă
l uzie,ăîşiăal pteaz ăcopilulăşiăanun ăangajatorulăînăscrisăcuăprivireălaăînceputulăşiăsfârşitulăprezumatăală
perioadeiădeăal ptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens; 
      d) concediulădeăriscămaternalăesteăconcediulădeăcareăbeneficiaz ăsalariateleăaflateăîntr-unaădinăsitua iileă
de la lit. a) – c)ăpentruăprotec iaăs n t iiăşiăsecurit iiălor şi/sauăaăf tuluiăoriăaăcopiluluiălor. 
Art.98. Înăbazaărecomand riiămediculuiădeăfamilie,ăsalariataăgravid ăcareănuăpoateăîndepliniiădurataă
normalădeămunc ădinămotiveăobiectiveădeăs n tateăaăsaăsauăaăf tului,ăareădreptulălaăreducereaăcuăoăp trimeă
a duratei deămunc ,ăcuămen inereaăveniturilorăsalariale.ăăăă 
Art.99. Primarulăcomuneiăacord ădispens ăpentruăconsulta iiăprenataleăînălimitaăaămaximumă16ăoreăpeă
lun ,ăpentruăefectuareaăconsulta iilorăşiăexamenelorăprenatale,ăînăcazulăînăcareăacesteaăseăpotăefectuaă
numaiăînătimpulăprogramuluiănormalădeămunc ,ăf r ădiminuareaădrepturilorăsalariale. 
Art.100. Pentruăprotec iaăs n t iiălorăşiăaăcopiluluiălor,ădup ănaştere,ăsalariateleăauăobliga iaădeăaăefectuaă
minimum 42 de zile de concediu postnatal.  
Art.101. (1) La cerere, salariateleăcareăal pteaz ,ăvorăbeneficiaăînăcursulăprogramuluiădeălucru,ădeădou ă
pauzeăpentruăal ptareădeăcâteăoăor ăfiecare,ăsauădeăreducereaătimpuluiănormalădeălucruăcuădou ăoreăzilnic,ă
cuămen inereaădrepturilorăsalariale. 
  (2) Deădreptulăprev zutălaăalin.(1)ăpotăbeneficiaăsalariateleăpân ălaăîmplinireaădeăc treăcopilăaăvârsteiădeă
unăan.ăÎnăacesteăpauzeăseăincludeăşiătimpulănecesarădeplas riiădus-întorsădeălaăloculăînăcareăseăg seşteă
copilul. 
Art.102. Primarul nu poate dispune încetarea raporturilorădeăserviciuăsauăaăraporturilorădeămunc ăînăcazul: 
    a)ăsalariateiăprev zuteălaăart.83ădinăprezentulăregulament,ădinămotiveăcareăauăăleg tur ădirect ăcuăstareaă
sa; 
    b)ăsalariateiăcareăseăafl ăînăconcediuădeăriscămaternal; 
    c) salariatei care se afl ăînăconcediuădeămaternitate; 
    d)ăsalariateiăcareăseăafl ăînăconcediuăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăaniăsau,ăînăcazulă
copiluluiăcuăhandicap,ăînăvârst ădeăpân ălaă3ăani; 
    e)ăsalariateiăcareăseăafl ăînăconcediuăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavăînăvârst ădeăpân ălaă7ăaniăsau,ăînă
cazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani. 
Art.103. Deădrepturileăprev zuteăînăacestăcapitolăşiăînălegisla iaăspecialăincident ,ăbeneficiaz ăsalariateleă
careăauăîndeplinităobliga iaăinform riiăînăscrisăasupraăst riiălor. 
 

Secţiunea IV 
Acorduri  colective. Comisia paritară 

 

Art.104. PrimarulăcomuneiăArchisăăpoateăîncheiaăanual,ăînăcondi iileălegii,ăacorduriăcuăsindicatulă
reprezentativăalăfunc ionarilorăpubliciăsauăcuăreprezentan iiăfunc ionarilor publici. 
Art.105.  (1)ăAcordulăcolectivăesteăconven iaăîncheiat ăînăform ăscris ăîntreăprimarăşiăfunc ionariiăpubliciă
dinăcadrulăPrim rieiăcomuneiăArchis,ăprinăsindicatulăreprezentativăalăacestoraăoriăprinăreprezentan iiăaleşi,ă
în care sunt stabilite anualănumaiăm suriăreferitoareăla: 



      a)ăconstituireaăşiăfolosireaăfondurilorădestinateăîmbun t iriiăcondi iilorălaăloculădeămunc ; 
      b)ăs n tateaăşiăsecuritateaăînămunc ; 
      c) programul zilnic de lucru; 
      d)ăperfec ionareaăprofesional ; 
      e)ăalteăm suriădecâtăceleăprev zuteădeălege,ăreferitoareălaăprotec iaăcelorăaleşiăînăorganeleădeăconducereă
aleăorganiza iilorăsindicale. 
(2)ăAcordulăcolectivănuăpoateăcon ineăprevederiăcontrare,ădrepturiăşiăobliga iiăsubănivelulăminimăstabilită
prin acteănormative.ăClauzeleăacorduluiăcolectivănuăpotăexcedaăsau,ădup ăcaz,ănuăpotăstabiliăîngr direaă
drepturilorăşiăobliga iilorăreglementateăprinălegeăsauădrepturiăoriăobliga iiăsuplimentareăfa ădeăceleă
reglementate prin lege în derularea raporturilor de serviciu. 
(3)ăÎnăcazulăînăcareăsindicatulănuăesteăreprezentativăsauăfunc ionariiăpubliciănuăsuntăorganiza iăînăsindicat,ă
acordulăseăîncheieăcuăreprezentan iiăfunc ionarilorăpubliciădinăcadrulăPrim rieiăcomuneiăArchis,ădesemna iă
înăcondi iileălegii. 
(4) Primarulăvaăfurnizaăsindicatuluiăreprezentativăsauăreprezentan ilorăfunc ionarilorăpubliciăinforma iileă
necesareăpentruăîncheiereaăacordurilorăprivindăraporturileădeăserviciu,ăînăcondi iileălegii. 
Art.106. (1) ÎnăcadrulăPrim rieiăcomuneiăArchisăesteăconstituit ,ăînăcondi iileălegii,ăcomisiaăparitar ,ăcareă
particip ălaăstabilireaăcondi iilorădeămunc ,ăs n tateăşiăsecuritateăînămunc ,ăavândăurm toareleăatribu iiă
principale: 
      a)ăpropuneăperiodicăm suriădeăîmbun t ireăaăactivit iiăautorit iiăsauăinstitu ieiăpublice; 
      b)ăanalizeaz ăşiăavizeaz ăplanulăanualădeăperfec ionareăprofesional ,ăprecumăşiăoriceăm sur ăprivindă
preg tireaăprofesional ăaăfunc ionarilorăpublici,ăînăcondi iileăînăcareăaceastaăimplic ăutilizareaăfonduriloră
bugetare ale comunei; 
       c) analizeaz ăşi,ădac ăesteăcazul,ăformuleaz ăpropuneriăprivindăflexibilizareaăprogramuluiădeălucruăală
func ionarilorăpublici,ăpeăcareăleăsupuneăspreăaprobareăprimarului; 
       d)ăparticip ,ăcuărolăconsultativ,ălaănegociereaăacordurilorăcolectiveădeăc treăprimar cu sindicatele 
reprezentativeăaleăfunc ionarilorăpubliciăsauăcuăreprezentan iiăacestoraăşiăelaboreaz ăproiectulăacorduluiă
colectiv; 
       e)ăurm reşteăpermanentărealizareaăacordurilorăcolectiveăîncheiateăîntreăprimarăcuăsindicateleă
reprezentative sau cuăreprezentan iiăfunc ionarilorăpublici; 
       f)ăîntocmeşteărapoarteătrimestrialeăcuăprivireălaărespectareaăacordurilorăîncheiateăînăcondi iileălegii,ăpeă
careăleăcomunic ăprimarului,ăprecumăşiăconduceriiăsindicatuluiăreprezentativăalăfunc ionarilorăpublici sau 
reprezentan ilorăfunc ionarilorăpublici; 
       g)ăîndeplineşteăşiăalteăatribu iiăprev zuteădeălege. 
(2)ăÎnăexercitareaăatribu iilorăsale,ăcomisiaăparitar ăemite,ăîntotdeaunaăînăscrisăşiămotivat,ăavizeă
consultative cu unanimitate de voturi. 
(3) Avizulăpoateăfiăfavorabil,ăfavorabilăcuăobiec iuniăsauănefavorabil. 
 

 

CAPITOLUL XIV 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.107. Prezentulăregulamentădeăordineăinterioar ăaăfostăelaboratăpeăbazaăprevederiloră:ăăăăăăăăăăăă 
     Legii nr.53/2003 republicata- Codul Muncii,  
     Legiiănr.215/2001ăprivindăadministra iaăpublic ălocal ,ărepublicat ,ă 
     Legiiănr.188/1999ăprivindăStatutulăfunc ionarilorăpublici,ărepublicata,ă 
     Legiiănr.7/2004ăprivindăCodulădeăconduitaăaăfunc ionarilorăpublici,ă 
     Legii nr.477/2004 privind Codulădeăconduit ăaăpersonaluluiăcontractualădinăautorit ileăşiăinstitu iileă
publice,  
     Legiiănr.202/2002ăprivindăegalitateaădeăşanseăîntreăfemeiăşiăb rba i,ă 
     O.U.G.ănr.96/2003ăprivindăprotec iaămaternit iiălaăloculădeămunc ,  
     Legiiăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ănr.319/2006,   



     Legii nr.176/2010 privindăintegritateaăînăexercitareaăfunc iilorăşiădemnit ilorăpublice,ăpentruă
modificareaăşiăcompletareaăLegiiănr.144/2007 privindăînfiin area,ăorganizareaăşiăfunc ionareaăAgen ieiă
Na ionaleădeăIntegritate,ăprecumăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăaltorăacteănormativeă 
      Legiiănr.571/2004ăprivindăprotec iaăpersonaluluiădinăautorit ileăpublice,ăinstitu iileăpubliceăşiăalteă
unit iăcareăsemnaleaz ăînc lc riăaleălegii. 

Art.108. Prevederileăprezentuluiăregulamentădeăordineăinterioar ăseăconsider ă
modificateăşi/sauăcompletateădeădreptălaămomentulăapari ieiăunorăprevederiălegale 
contrare.   

Art.109. Modific rileăsauăcomplet rileăprezentuluiăregulamentăseăvorăfaceă inândă
seamaădeăacteleănormativeăînăvigoareălaădataămodific rii(complet rii),ăprinăgrijaă
secretaruluiăcomuneiăşiăaăcompartimentelorădinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitate al 
primarului.  
Art.110. Regulamentulădeăordineăinterioar ăseăvaăaduceălaăcunoştin aăpersonaluluiăsubăsemn tur .ă 
 

PRIMAR 
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