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REGULAMENT INTERN
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI COMUNEI SACU

CAPITOLUL I
DtsPoztTil GENERALE

Art.l - Prin aprobarea prezentului Regulament, aparatului de specialitate al primarului
comunei Sacu, ise stabilesc activitilile 9i operaliunile administrative 9i tehnice ce urmeazi si le
desfigoare.

Art.2 - (1) Aparatul de specialitate este format din personal care are calitatea de
funclionari publici 9i personal contractual, acestora fiindu-le aplicabile dispoziliile prevdzute in
Legea nr.188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd in anul 2007 , cu modificirile
9i completdrile ulterioare, respectiv dispozitiile cuprinse in legislalia muncii.

(2)Aparatul de specialitate al primarului comunei Sacu nu are dreptul de a emite
acte administrative deoarece nu are calitatea de subiect de drept. NeavAnd competenta
necesard nu va putea participa ca atare, in nume propriu in raporturile juridice de drept
administrativ, ci in numele Comunei Sacu.

Art.3 - Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, in conformitate cu legea
organici, sunt subordonate primarului Comunei Sacu daci prin regulamentul de organizare 9i
funclionare, prin dispozitia primarului sau prin alte acte normative nu s-a hotdrat ca unele dintre
acestea si fie date in subordinea sau conducerea viceprimarului sau a secretarului comunei.
Rdspunderea fatd de modul cum igi indeplinesc atribuliile stabilite prin regulament, in fala
Consiliului Local al comunei Sacu, o are mai intii primarul comunei Sacu.

Art.4 -(1) Normele 9i regulile stabilite prin prezentul regulament se aplici in mod
corespunzitor, dupi caz tuturor celor care lucreazi in aparatul de specialitate al primarului
comunei Sacu, atat funclionarilor publici cit gi personalului contractual, indiferent de durata
raportului de serviciu sau a contractului de munci 9i funcliile pe care le delin.

(2) De asemenea prevederile prezentului regulament se aplici gi personalului
detagat.

Art.S - Sintagma ,,aparatul de specialitate al primarului comunei Sacu" folositi generic in
prezentul regulament cuprinde func{ionarii publici, incadrali potrivit Legii nr.188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicatd in anul 2007, cu modificirile 9i completdrile ulterioare
gi personalului incadrat cu contract individual de munca potrivit legisla{iei muncii in vigoare.



Art.6 - Drepturile gi indatoririle compartimentelor aparatului de specialitate al primarului
comunei Sacu - in cadrul raporturilor de serviciu gi de muncd - sunt prevdzute in atributiile
cuprinse in figa postului gi a prezentului regulament.

Art.7- (1)Funclionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sacu sunt incompatibili cu functiile de demnitate publicd precum 9i cu orice altd functie publici
decdt cea in care au fost numiti, cu excep{ia celor de cadru didactic.

(2)De asemenea functionarilor publici le este interzis sd delind alte functii gi nu
pot desfigura alte activitdti remunerate sau neremunerate dupd cum urmeaze:

a)in cadrul autoritdtilor sau institutiilor publice;
b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceplia cazului in care functionarul public este

suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;
c) in cadrul regiilor autonome, societililor comerciale ori in alte unititi cu scop lucrativ, din

sectorul public;
d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.

(3)Pe l6ngi incompatibilititile functionarilor publici mai sus ardtate, acestora le mai
sunt aplicabile gi dispoziliile cuprinse in art.94 - 98 din Cartea l, Titlul lV, Cap.lll, Sectiunea a 5-
a din Legea nr.161/2003 privind unele misuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitetilor publice, a functiilor publice 9i in mediul de afaceri, prevenirea gi sanctionarea
corupliei, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

Art.8 - Personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Sacu,
nu poate ocupa in acelagi timp, cumulativ, doud posturi, cu exceplia cazurilor prevdzute de
lege.

Art.9 - Principiile care guverneazi conduita profesionali a functionarilor publici precum
gi a personalului contractual in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sacu, sunt
urmitoarele:

a) suprematia Constitutiei si a leqii, principiu conform cdruia personalul are indatorirea de
a respecta Constitulia 9i legile fdrii;

b) prioritatea interesului public, principiu conform cdruia personalul are indatorirea de a
considera interesul public mai presus decAt interesul personal, in exercitarea functiei;

c) asiqurarea eqalititii de tratament a cetitenilor in fata autorititilor si institutiilor publice,
principiu conform ciruia personalul are indatorirea de a aplica acelagi regim juridic in situatii
identice sau similare;

d) orofesionalismul, principiu conform cdruia personalul are obligatia de a indeplini
atribu!iile de serviciu cu responsabilitate, competen!i, eficien{5, corectitudine gi congtiinciozitate;

e) impartialitatea Si independenta, principiu conform cdruia personalul este obligat s5 aibi
o atitudine obiectivi, neutri fati de orice interes politic, economic, religios sau de altd naturd, in
exercitarea functiei;

f) inteqritatea moralS, principiu conform ciruia at6t funclionarilor publici cdt gi salariatilor
contractuali le este interzis si solicite sau si accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru
allii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea funcliei pe care o detin sau sd abuzeze in vreun
fel de aceastd funclie;

g) libertatea sdndirii si a exprimirii, principiu conform ciruia funclionarii publici 9i salarialii
pot sd-gi exprime gi s5-9i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept 9i a bunelor
moravu ri;

h) cinstea si corectitudinea, principiu conform ciruia in exercitarea functiei gi in
indeplinirea atributiilor de serviciu funclionarii publici 9i salaria{ii trebuie si fie de buni-credin!i;

i) deschiderea gi transparenta, principiu conform ciruia activititile desfSgurate de
funclionarii publici gi salariali in exercitarea funcliei lor sunt publice gi pot fi supuse monitorizdrii
cet5lenilor.

Art.10 - Recrutarea 9i numirea
contractual pe perioadd determinatd sau

func{ionarilor publici ca gi angajarea personalului
nedeterminatd in cadrul aparatului de specialitate al



primarului comunei Sacu se fac prin concurs sau examen, in funclie de nevoile concrete de
personal 9i in limita numirului maxim de posturi impus prin reglementarile in vigoare.

Art.11 - ln raporturile de serviciu gi in raporturile de munci, orice discriminare directd sau
indirecti fali de un funclionar public sau fatd de personalul contractual, bazatd pe criterii de
sex, orientare sexuale, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationale, ras5, culoare,
etnie, religie, optiune politice, origine sociali, handicap, situatie sau responsabilitate familiald,
apartenentd ori activitate sindicald este interzisd.

CAPITOLUL II

PROTECTIA, IGTENA 9r SECURTTATEA rN MUNCA A FUNCTTONARTLOR pUBLtCt gt
A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art.12 - Comuna Sacu, prin conducerea executivd, are obligatia sd ia toate misurile
necesare pentru protejarea vielii 9i sindtSlii funclionarilor publici gi a personalului contractual 9i
sd asigure securitatea gi sdndtatea acestora in toate aspectele legate de munci, pohivit legii.

Art.13 - AtAt functionarii publici numi{i in funclie cAt gi personalul contractual au
urmitoarele obliga!ii:
a) si cunoascd 9i sd respecte regulile gi instruc{iunile de proteclia, igiena 9i securitatea in

munce in cadrul institutiei;
b) si se prezinte la serviciu in deplini capacitate de munce, astfel incit sd nu se expund la

pericole de accident sau si deranjeze activitatea colegilor;
c) se utilizeze mijloacele de protecfie gi igiend aflate in dotare, corespunzetor scopului pentru

care au fost acordate gi se le intretini intr-o perfecti stare de utilizare;
d) sd anunle in cel mai scurt timp geful ierarhic superior, cAnd observi o defecliune la instalatia

electricS, gaze sau orice alte defectiuni sau cauze care ar putea duce la accidente sau
incendii.

Art.14 - Personalul din cadrul aparatului de specialitate are obligatia de a efectua
periodic, controlul medical, impus de prevederile legale in materie.

Art.15 - (1) Conducerea executivd a institutiei ia misuri pentru preintampinarea
incendiilor gi pentru evacuarea salarialilor in situatii speciale gi in caz de pericol iminent,
asigurAnd totodati gi conditiile acorddrii primului ajutor in cazul accidentelor de munci.

(2) Fumatul in Incintele instituliilor comunei Sacu este permis numai in locuri
special amenajate, in condiliile legii.

CAPITOLUL III

DREPTURT 9r OBLTGATTI

A. Drepturile gi obligaliile funclionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Sacu .

Art.16 - Funclionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sacu au urmetoarele drepturi:

a. dreptul la opinie;
b. dreptul la asociere sindicali;
c. dreptul la grevd in conditiile legii;
d. pentru orele lucrate din dispozilia gefului ierarhic superior, peste durata normalS a

timpului de lucru sau in zilele de sirbitori legale ori declarate zile nelucritoare,



funclionarii publici de execulie sau de conducere au dreptul la
majorati conform prevederilor legale in vigoare. Numdrul orelor

recuperare sau la plata
plitite nu poate depigi

360 de ore intr-un an, in condi{iile legii Tn vigoare;
dreptul la concediu de odihnd, concedii medicale gi la
dreptul la asistentd medicali, proteze 9i medicamente
dreptul la pensie gi la asigurdri sociale de stat;
dreptul la indemnizatie pentru cheltuieli de Tntretinere in deplasirile ce se efectueazd in
interesul serviciului, conform legii;
dreptul la restituirea cheltuielilor de transport 9i
interesul serviciului, conform legii;
dreptul sa-gi perfectio neze pregdtirea profesionali;

cazare Tn deplasdrile efectuate in

dreptul la repaus saptdm6nal;
dreptul de a fi despdgubit in situa{iile in care a suferit din culpa Comunei Sacu, un
prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu;
dreptul la salariu pentru activitatea desfdguratd 9i alte sporuri salariale prevdzute Tn actele
normative Tn vigoare;

n. alte drepturi prevdzute de lege 9i necuprinse in acest regulament.
Art.17 - in indeplinirea sarcinilor ce le revin, funclionarii publici din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Sacu au urmitoarele obligalii:
a)sd-gi indeplineasce cu profesionalism, impartialitate 9i in conformitate cu legea,

indatoririle d,e serviciu gi si se abtini de la orice fapti care ar putea si aduci prelu-Olcii
persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici;

b)sd se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice ?n exercitarea
atribuliilor ce le revin;

c)sA se conformeze dispozitiilor date de funclionarii cu functii publice de conducere
cdrora le sunt subordonati direct, cu exceptia cazurilor in care apreciazi cd aceste dispozilii
sunt ilegale. in asemenea cazuri funclionarul public are obligalia si motiveze in scris refuzul
indeplinirii dispozitiei primite. Dacd funclionarul public care a dat dispozilia stiruie, in
executarea acesteia, va trebui si o formuleze in scris. ln aceastd situalie, dispozitia se executi
de cel care a primit-o.

d)se pestreze secretul de stat $i secretul de serviciu, in conditiile legii 9i a dispoziliilor
emise de primarul comunei Sacu;

e)asigurarea unui serviciu public de calitate;
f)si manifeste loialitate fati de Conslitutie 9i lege;
g)sd prezinte loialitate fald de autoritatea in care-gi desfigoari activitatea;
h)de a respecta libertatea opiniilor gi de a nu se lisa influentati de considerente personale

sau de popularitate;
i)si respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de citre conducitorul

autoritetii publice in ceea ce privegte participarea la activitSli sau dezbateri publice;
j)sd nu permitd utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru

promovarea unei activitSli comerciale, precum gi in scopuri electorale;
k)si aib5 un comportament bazat pe respect, buni-credinfi, corectitudine gi amabilitate;
l)si nu aduci atingere onoarei, reputatiei gi demnititii persoanelor din cadrul autoritdtii

publice;
m)si respecte o conduiti corespunzdtoare in cadrul relaliilor internalionale;
n)sd realizeze participarea la procesul de luare a deciziilor in mod fundamentat gi

impa(ial;
o)funcfionarii publici de conducere trebuie si dea dovadd de obiectivitate in evaluarea

funclionarilor publici din subordine;
p)si foloseasci prerogativele de putere publicd in scopurile strict previzute de lege;
r)sd asigure ocrotirea proprietitii publice 9i private a statului gi a unitdtii administrativ

teritoriale, iar utilizarea resurselor publice trebuie sd se facd eficient;

alte concedii, in conditiile legii;
conform legii;



s)se concesioneze, se achizitioneze sau s; inchirieze bunuri in folosul propriu numai in
conditiile legii;

g)sd pistreze confidenlialitatea in legdturd cu faptele, informaliile sau documentele de
care iau cunogtinli in exercitarea funcliei care vor fi stabilite potrivit legii sau prin dispozitii emise
de primarul Comunei Sacu;

t)le este interzis si solicite, se accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alfii in
considerarea funcliei lor publice, daruri sau alte avantaje;

!)at6t la numirea, cAt gi la eliberarea din functie, funclionarii publici sunt obligali si
prezinte in condiliile legii, primarului comunei Sacu, declaralia de avere 9i de interese;

u)si rezolve lucrdrile repartizate de conducitorul compartimentului in care funclioneazi;
v)funcfiona rilor publici de executie le este interzis si primeascd direct cereri a caror

rezolvare nu intri in competenta lor, ori si intervini pentru solulionarea acestor cereri;
x)alte obligatii previzute de lege gi necuprinse in prezentul regulament.
Art.18 - Funclionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Sacu, se bucuri de stabilitate in funclie. Ei nu pot fi sanctionati, eliberali din func{ie sau
suspendali, decAt in conditiile legii.

Art.19 - In exercitarea atribuliilor lor, funclionarii publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sacu, beneficiazi de proteclia legii, Comuna Sacu fiind
obligatd si le asigure protectie impotriva amenintarilor, violenlelor, faptelor de ultraj cirora le-ar
putea fi victime in exercitarea funcliei sau in legdturi cu aceasta.

B. Drepturile 9i obligaliile personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sacu.

Art.20 - Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sacu, are urmdtoarele drepturi:

a. dreptul la opinie;
b. dreptul la salariu, inclusiv premii pentru rezultatele obtinute in activitate, in conditiile legii;
c. dreptul la indemnizalie pentru cheltuieli de intrelinere in deplasdrile ce se efectueazi in

interes de serviciu, conform legii;
d. dreptul la restituirea cheltuielilor de transport gi cazare in deplasirile in interesul

serviciului, conform legii;
e. dreptul la concediul de odihni anual, concediu medical, de maternitate, concedii plitite

pentru cregterea copilului 9i alte concedii, in condiliile legii;
f. dreptul s6-9i perfeclioneze pregetirea profesionald;
g. dreptul la pensie;
h. dreptul la asigurdri sociale de stat;
i. dreptul de a fi promovat in functii, in raport cu pregitirea profesionali, experienta

rezultatele muncii gi nevoile institutiei;
j. dreptul la repaus sdptimAnal;
k. dreptul de a face parte din asocialii profesionale sau gtiinlifice nalionale gi internalionale;
l. alte drepturi previzute de lege gi necuprinse in prezentul regulament.

Art.21 - Personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sacu, nu poate fi sanclionat gi nu ii poate inceta contractul de muncd decAt in condiliile legii.

Art.22 - in exercitarea atribuliilor lui, personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sacu, beneficiaze de protectia legii. Comuna Sacu este
obligati si ii asigure protectia impotriva ameninlirilor, violenlelor, insultelor, calomniilor sau
faptelor de ultraj, cdrora i-ar putea fi victimd in exercitarea functiei.

Art.23 - in indeplinirea sarcinilor ce-i revin, personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Sacu, are urmitoarele obligalii:

a)se-gi consacre activitatea profesionali indeplinirii atribuliilor ce-i revin potrivit funcliei
incredinlate in vederea realizdrii obiectivelor institutiei. Si realizeze intocmai gi la timp sarcinile
de serviciu ce decurg din funclia 9i postul delinut, obligaliile ce decurg din Regulamentul de



organizare 9i functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Sacu, din actele
normative 9i cele decizionale emise din dispozitiile primarului, viceprimarului, precum gi ale
secretarului;

b)s5-9i indeplineascd cu fidelitate 9i in mod congtiincios indatoririle de serviciu previzute
!e leOi 9i regulamente 9i sd se abtind de la orice fapt care ar putea sd aducd un prejudiciu
instituliei. Se actioneze permanent pentru cregterea eficienlei, operativitdtii 9i calitilii muncii in
compartimentul din care face parte:

c)sd respecte programul de lucru - folosind cu eficientd maximd timpul de lucru - ordinea
9i disciplina la locul de muncS;

d)si se conformeze ordinelor gi instruc{iunilor superiorilor ierarhici, cu exceptia cazurilor
cdnd acestea sunt in mod vidit ilegale ori de naturd si prejudicieze un interes public sau si
lezeze drepturile fundamentale ale unei persoane. in aceastd situatie, salariatul are obligatia si
face cunoscut in scris conducerii, motivul refuzului sau de a duce la indeplinire ordinui sau
instruc!iunea primiti;

e)se se arate demn de.consideralia gi increderea pe care o impune pozilia lui oficiali 9i
sd se ablini de la orice acte de naturi si compromite prestigiul functiei pe care o detine sau 

-a

institutiei din care face parte,

Dse respecte cu strictete principiul deontologiei profesionale gi confidentialitetii;
g)sd pdstreze secretul profesional, de serviciu 9i stat;
h)sd manifeste interes permanent pentru ridicarea calificirii profesionale sau calitdtii

muncii. S5-9i insugeasci cu rigurozitate prevederile actelor normative gi decizionale de interes
general, precum gi a celor specifice domeniului lor de activitate;

i)si utilizeze gi sd pastreze cu grijd bunurile incredinlate, si gestioneze legal 9i eficient
fondurile bdnegti;

j)sd respecte normele de proteclie a muncii 9i cele de prevenire gi stingere a incendiilor;
k)se execute orice alte obligalii ce-i revin in temeiul reglementirilor in vigoare, a

contractului individual de munci sau decurgdnd din dispoziliile emise de consiliul local gi
conducerea Comunei Sacu ;

l)alte obligatii previzute de lege 9i necuprinse in prezentul regulament.

C. Obligaliile personalului de conducere a aparatului de specialitate at primarului
Comunei Sacu

Art.24 - ln vederea credrii condiliilor optime de eficienti pentru desfdgurarea activitilii
Comunei Sacu intr-un climat democratic pentru stimularea motivatiei muncii prestate de
aparatului de specialitate al primarului comunei sacu, personalul de conducere are
urmetoarele obliga!ii:

a)si asigure stabilitatea in munce a fiecdrui salariat, incadrarea gi promovarea in funclie
fiind rezultatul respectirii stricte a normelor legale 9i a criteriilor de competenld. Sd garanteze
exercitarea funcliilor publice eliminAnd orice tentativd de abordare sub aspectul relatiilor
interpersonale, sau orice urmd de subiectivism;

b)si stabileasci atribulii, responsabilititi, sarcini de serviciu, mod de colaborare pe
orizontale gi verticala pentru fiecare post, compartiment;

c)sd asigure coroborat cu lit."b", repartizarea echitabilS a sarcinilor de munci pe fiecare
salariat, in functie de figa postului, capacitate intelectuale 9i pregdtire profesionali;

d)si asigure amenajarea gi dotarea fiecdrui loc de munce potrivit specificului siu (cu
mobilier, materiale, rechizite, aparaturi etc.) pentru desfSgurarea unei activiteti eficiente gi de
calitate:

e)si instituie norme 9i reglementiri specifice pentru utilizarea aparatelor, instrumentelor
gi celorlalte mijloace din dotare (xerox, fax, retea de calculatoare, autoturisme etc.), precum gi
pentru circuitul documentelor gi corespondentei;

f)in funclie de prioritd[i, sd asigure mijloacele de transport din dotare penhu deplasirile in
teren in interesul serviciului;



g)se verifice gi sA aplice legislalia in vigoare, in vederea respectdrii 9i stingerii incendiilor
de citre aparatul de specialitate al primarului comunei Sacu gi proteclia muncii;

i)si asigure conditiile materiale 9i financiare pentru perfectionarea pregdtirii profesionale
a salarialilor. ln acest sens va acorda sprijin salarialilor pentru participarea la cursurile de
perfeclionare 9i specializare organizate;

j)conducitorul care a primit o reclamalie din partea unui subaltern - legati de
Tndeplinirea unor sarcini de serviciu care il vatame in interesele sale legitime --€ste obligat se o
examineze in cel mai scurt timp, dar nu mai t6rziu de 15 zile 9i dace o gasegte intemeiatd, si ia
misurile coresounzdtoare.

Art.25- Persoanelor cu func{ii de conducere pentru care se aplicd prevederile ar1.24 le
revin gi celelalte prevederi ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd
in anul 2007, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau dupa caz, cele ale Legii nr.53/2003 -
Codul muncii, republicati in anul 2011, cu modificirile 9i completirile ulterioare gi a altor acte
normative in vigoare.

CAPITOLUL IV

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI SACU

Art.26 -(1)Programul de activitate al aparatului de specialitate al primarului Comunei
Sacu, se desfigoard de luni pdni vineri intre orele 8-16;

(2)Programul de relatii cu publicul in cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Sacu, se desfdgoari de luni pdnd vineri intre orele B-15,30.

Art.27-(1)Orele prestate peste durata normali a timpului de lucru de cdtre funclionarii
publici gi personalul contractual incadrat in funclii de execulie sau de conducere, sunt
considerate in condiliile legii, muncd suplimentard 9i se compenseazi cu timp liber
corespunzdtor sau se vor pliti , in conditiile legii.

(2)Munca peste durata normali a timpului de lucru poate fi prestati gi sporurile
acordate in conditiile legii se pot pldti numai dacd efectuarea orelor suplimentare a fost dispusd
de geful ierarhic, fird a se dep5gi 360 de ore pe an, potrivit legii.

Art.28 - Evidenta prezentirii la program a salariatilor se face pe baza condicii de
prezenli, aceasta fiind actul primar al evidenlei pentru intocmirea foilor colective de prezenli in
vederea salarizdrii. Condica de prezen{i se semneazi la intrarea gi la iegirea din programul de
activitate, la fiecare compartiment separat.

Art.29 - Programul de audienli se stabilegte prin dispozilie a primarului.
Art.30 - Programul de audienle gi programul de relalii cu publicul se vor afiga la sediu, in

loc special amenajat in acest scop. Acesta va fi afigat 9i la locul in care se desfigoard serviciul
de pazd gi adus la cunogtinld paznicilor sau reprezentanlilor Poliliei locale, pentru a indruma 9i
informa cetilenii.

CAPITOLUL V

ACORDURI COLECTIVE. COMISIA PARITARA.

Art.31 - Comuna Sacu poate incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu Sindicatul
salarialilor din aparatul de specialitate care se cuprindi numai mesuri referitoare la:

. constituirea gi folosirea fondurilor destinate imbunetetirii conditiilor la locul de munci;

' sinitatea 9i securitatea in munci,
. programul zilnic de lucru;

' perfectionareaprofesionald;
. alte misuri decdt cele prevdzute de lege, referitoare la proteclia celor alegi in organul de
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conducere al organizatiei sindicale.
Art.32 - In cadrul Comunei Sacu se poate constituii , in condiliile legii, comisia paritara

care este consultati ?n urmdtoarele situafii:

. la stabilirea mdsurilor de imbunitilire a activitatii autoritetii ;. la stabilirea oriceror mesuri privind preg5tirea profesionald a funclionarilor publici, daci
costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;. la stabilirea programului de lucru de cdtre conducetorul autoritdtii ;. alte situatii previzute de lege.

CAPITOLUL VI

ABATERILE DISCIPLINARE 9I SANCTIUNILE APLICABILE

Art.33 - incdlcarea de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Sacu, a indatoririlor de serviciu, a Regulamentului de organizare 9i
funclionare sau a prezentului Regulament intern, atrage rispunderea lor disciplinarS,
contraventionali, civili, sau penalS, dupe caz, in condiliile legii.

Art.34 -(1) Incilcarea cu vinovilie de cdtre functionarii publici a indatoririlo
corespunzitoare func{iei publice pe care o delin gi a normelor de conduiti profesionali gi civici
prevdzute de lege constituie abatere disciplinari 9i atrage rdspunderea disciplinarS a acestora.

(2) Constituie abatere disciplinard sdv6rgiti de func!ionarii publici:
. intirzierea sistematicd in efectuarea lucrdrilor;
. neg|jenta repetate in rezolvarea lucririlor;
. absente nemotivate de la serviciu;
. nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
. interventiile sau stiruin{ele pentru solulionarea unor cereri in afara cadrului legal;
. nerespectarea secretului profesional sau a confiden{ialitdtii lucririlor cu acest caracter;
. manifestiri care aduc atingere prestigiului autorititii in care se desfdgoari activitatea;
. desfigurarea in timpul programului de lucru a unor activitSli cu caracter politic;
. refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
. incilcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilititi,conflicte de

interese gi interdictii stabilite prin lege pentru funclionarii publici;
. alte fapte previzute de lege ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul

functiei publice gi funclionarilor publici.
(3) Sancliunile disciplinare aplicabile functionarilor publici sunt:

a) mustrare scrisa:
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadi de pani la trei luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupi caz, de

promovare in funclia publicd pe o perioadi de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in funclia publici pe o perioadi de pand la un an;
e) destituirea din funclia publicd.

Art.35 - (1 ) La individu alizarea sancliunii disciplinare se va line seama de cauzele gi
gravitatea abaterii disciplinare, imprejuririle in care aceasta a fost sivdrgitS, gradul de vinovd[ie
gi consecinlele abaterii, comportarea generald in timpul serviciului a functionarului public,
precum 9i de existenla in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost
radiate in conditiile legii.

(2) Legat de antecedentele disciplinare ale func!ionarilor publici comisia de
disciplini va analiza gi cazierul administrativ al acestora.

Art.36 - (1) Pentru evidenlierea situaliei disciplinare a funclionarilor publici, se va solicita
Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici eliberarea cazierului administrativ, conform bazei de
date oe care o administreazS.



(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancliunile disciplinare
aplicate funcfionarilor publici gi care nu au fost radiate in conditiile legii.

(3) Radierea sancliunilor se constata prin dispozitia primarului Comunei Sacu.
Art.37 - Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul pentru personalul

contractual care savargegte o abatere disciplinari sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcfie, cu acordarea salariului corespunzetor funcliei in care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate dep59i 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza gi/sau, dupi caz, gi a indemnizaliei de conducere pe o

perioada de 1-3 luni cu 5-1 0%;
e) desfacerea disciplinari a contractului individual de munca.

Art.38 - Angajatorul stabilegte sancliunea disciplinari aplicabili in raport cu gravitatea
abaterii disciplinare sivArgite de salariat, avindu-se in vedere urmitoarele:

. imprejurdrile in care fapta a fost sivArgitd;

. gradul de vinovdtie a salariatului;

. consecinteleabateriidisciplinare;

. comportarea generali in serviciu a salariatului;

. eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de cetre acesta.

CAPITOLUL VII

PROCEDU RA DISCIPLINARA

A. Funclionari publici

Art.39 -(1) In cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu este
constituiti, prin dispozitia primarului, comisia de disciplini, conform prevederilor legale,
competente si cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare gi sd propuni sanctiunile
aplicabile funclionarilor publici care le-au sdvdrgit;

(2) Activitatea comisiei de disciplini arc la baze urmatoarele principii:
a) prezumlia de nevinovdlie, conform cireia funclionarul public este considerat nevinovat

pentru fapta sesizatd ca abatere disciplinard comisiei de disciplini atat timp cAt vinovdlia
sa nu a fost doveditd;

b) garantarea dreptului la apirare, conform cdruia funclionarul public are dreptul de a fi
audiat, de a prezenta dovezi in apirarea sa gi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul
procedurii de cercetare administrativd;

c) contradictorialitatea, conform ciruia comisia de disciplind are obligalia de a asigura
persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act
sau fapt care are legdturi cu abaterea disciplinard pentru care a fost sesizatd comisia de
disciplind;

d) proportionalitatea, conform ceruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea
abaterii disciplinare, circumstanlele sivArgirii acesteia $i sanctiunea disciplinard propusd
sd fie aplicati;

e) legalitatea sancliunii, conform ceruia comisia de disciplind nu poate propune decit
sancliunile disciplinare previzute de lege;

f) unicitatea sanctiunii, conform ceruia pentru o abatere disciplinari nu se poate aplica
decat o singura sancliune disciplinari;

g) celeritatea procedurii, conform cdruia comisia de disciplind are obligalia de a proceda
fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate gi a



procedurilor previzute de lege 9i H.G
funclionare a comisiilor de disciplind, cu

h) obligativitatea opiniei, conform cdruia
obligatia de a se pronun{a pentru fiecare

nr.134412007 privind normele de organizare gi
modificirile gi completdrile ulterioare ;

fiecare membru al comisiei de disciplini are
sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplini.

(3) Comisia de disciplini are in principal urmdtoarele atributii:

. si asigure prin activitatea desfdguratd respectarea legislatiei in vigoare, precum gi
aplicarea principiilor prevdzute la art.39 alin.2, in derularea procedurii de
cercetare adm inistrativd ;

. sd aducd la cunogtinta pregedintelui comisiei de disciplind orice ingerinli in
activitatea ei din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de
interese care ar putea si ii afecteze independenla sau impartialitatea ori ar putea
crea suspiciuni cu privire la acestea;

o sd participe la gedintele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare
administrativd;

. sd respecte confidentialitatea deliberdrilor gi
conditiile legii;

a datelor cu caracter personal, Tn

o sd nu igi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare;r si evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea gi funclionarul
public a cirui fapti a fost sesizati pe durata procedurii de cercetare
administrativi

. sa respecte regimul incompatibilitdtilor 9i al conflictului de interese 9i si aplice
prevederile legale privind modalitdtile de evitare a conflictului de interese.

Art.40 - (1) Comisia de disciplind are in componenti 3 membri titulari, functionari publici
definitivi numili in funclia publici pe perioadi nedeterminatd. Doi membri sunt desemnati de la
Primdria Sacu iar al treilea membru este desemnat de la Primdria Coodcele

(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplind se desemneazi, in
condiliile prevdzute la alin.(1), cate un membru supleant. Membrul supleant i9i desfigoard
activitatea in absenla membrului titular corespunzdtor din comisia de disciplini, in cazul
suspendirii mandatului membrului titular corespunzitor, respectiv in cazul in care mandatul
acestuia a incetat inainte de termen, in conditiile legii.

(3) Membrii titulari gi membrii supleanli ai comisiei de disciplini se numesc pe o
perioadi de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.

(4) Pregedintele comisiei de disciplind se alege prin votul secret al membrilor
titulari, dintre acegtia. in situalia in care nu se poate inhuni majoritatea, va fi ales pregedinte
membrul care are cea mai mare vechime in specialitate juridici sau, in cazul in care acesta nu
existi, membrul care are cea mai mare vechime in functia publicd.

(5) Comisia de disciplind are un secretar titular 9i un secretar supleant, numili pe o
perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de
disciplini 9i secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplind.

Art.41- Procedura cercetarii administrative consta in:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea gi a functionarului public a cirui faptd a fost

sesizati ca abatere disciplinari, a altor persoane care pot oferi informalii cu privire la
solulionarea cazului sau a persoanelor desemnate si efectueze cercetarea disciplinard ;

b) administrarea probelor propuse de pd(i, precum gi, dacd este cazul, a celor solicitate de
comisia de disciplin6;

c) dezbaterea cazului.
Art.42.- (1) Sancliunile disciplinare nu pot fi aplicate decAt dupd cercetarea prealabild a

faptei sdvArgite gi dupd audierea funclionarului public, daci legea nu prevede altfel.
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(2) Audierea funclionarului public trebuie consemnatd in scris, sub sancliunea
nulitdtii. Refuzul funcfionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaralie
privitoare la abaterile disciplinare care i se imputd se consemneazd intr-un proces verbal.

(3)Comisia de disciplind formuleazi propunerea cu privire la sanctiunea
aplicabili dupi cum urmeazd :

a) sanctiunea disciplinard aplicabili, in cazul in care s-a dovedit sevargirea abaterii
disciplinare de cdtre functionarul public;

b) clasarea sesizerii, atunci cdnd nu se confirmi sivArgirea unei abateri disciplinare.
Art.43 - (1) Primarul Comunei Sacu emite dispozitia de sancfionare a funclionarului

public, pe baza propunerii cuprinse in raportul comisiei de disciplinS.
(2) Dispozilia de sanctionare se emite in termen de 10 zile calendaristice de la

data primirii raportului comisiei de disciplini, gi se comunicd functionarului public sanclionat, in
termen de 5 zile calendaristice de la data expiririi termenului de emitere a acesteia.

(3) in cazul in care Primarul Comunei Sacu aplicd o altd sanc{iune dec6t cea
propuse de comisia de disciplind, are obligatia de a motiva aceaste decizie.

Art.44 - Functionarul public nemullumit de sancliunea disciplinard aplicatS, se poate
adresa instantei de contencios administrativ comDetenti.

Art.45 - In cazul in care comisia de disciplind are indicii ci fapta sdv6rgitd de funclionarul
public poate fi considerati infracliune, propune primarului Comunei Sacu sesizarea de indatd a
organelor de cercetare penali.

B. Personal contractual

Art.46 - (1) In cadrul Comunei Sacu este constituitd, prin dispozitia primarului
nr.15114.03.2014 Comisia pentru cercetarea disciplinard prealabild a personalului contractual,
competente se cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare 9i sd propund sancliunile
aplicabile personalului contractual care le-a savar$it.

(2) Atribuliile comisiei pentru cercetarea disciplinard prealabili a personalului
contractual sunt previzute in Anexa la Dispozitia nr.15114.03.2014 privind Regulamentul de
funclionare a Comisiei pentru cercetarea disciplinari prealabili a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu.

(3) Activitatea comisiei pentru cercetarea disciplinari prealabili a personalului
contractual are la bazi urmitoarele principii:

a) prezumlia de nevinovdlie, conform cdruia salariatul este considerat nevinovat
pentru fapta sesizatd ca abatere disciplinari, atata timp cAt vinovdlia sa nu a fost
dovediti;

b) garantarea dreptului la apirare, conform cdruia salariatul are dreptul de a fi audiat,
de a prezenta dovezi in apirarea sa 9i de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul
procedurii de cercetare administrativS;

c) dreptul la alti opinie, conform ciruia comisia pentru cercetarea disciplinara
prealabild a personalului contractual are obligalia de a asigura persoanelor aflate
pe pozilii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt
care are legdturd cu abaterea disciplinard pentru care a fost sesizatd comisia;

d) propo(ionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre
gravitatea abaterii disciplinare, circumstanlele sivdrgirii acesteia 9i sancliunea
disciplinari propusi ;

e) legalitatea sancliunii, conform cdruia comisia de disciplind nu poate propune alte
sanctiuni disciplinare, decat cele previzute de lege;

f) unicitatea sanc{iunii, conform cdruia pentru o abatere disciplinard nu se poate
aplica decAt o singuri sancliune disciplinard;
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g) celeritatea procedurii, conform ceruia comisia de disciplind are obligalia de a
proceda firi intArziere la solulionarea cauzei, cu respectarea drepturilor
persoanelor implicate gi a procedurilor previzute de lege ;

h) obligativitatea opiniei, conform cdruia fiecare membru al comisiei de disciplini are
obligalia de a se pronunla pentru fiecare sesizare aflati pe rolul comisiei de
disciplind.

(4) Membrii comisiei de disciplind i9i exerciti ahibuliile cu respectarea
principiilor independentei, integritdlii gi obiectivitilii in analizarea faptelor 9i luarea deciziilor.

Art.47 - In esente procedura cercetarii disciplinare prealabile a personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu conste in:

a) intocmirea referatului de sesizare;
b) convocarea autorului faptei la efectuarea cercetirii disciplinare;
c) audierea persoanei care a formulat sesizarea gi a salariatului a cirui fapti a fost

sesizatd ca abatere disciplinari, a altor persoane care pot oferi informatii cu privire la
solu{ionarea cazului;
administrarea probelor propuse de pa(i,precum 9i, daci este cazul, a celor solicitate
de comisia insdrcinati cu efectuarea cercetdrii:
dezbaterea cazului;
Tntocmirea raportului efectudrii cercetdrii disciplinare 9i transmiterea acestuii
pregedintelui consiliului jude{ean.

Art.48 - (1) Primarul Comunei Sacu dispune aplicarea sancliunii disciplinare prin
dispozitie, in termen de 30 de zile calendaristice de la data ludrii la cunogtinli despre sdvArgirea
abaterii disciplinare, dar nu mai tdrziu de 6 luni de la data sivArgirii faptei.

(2) Sub sanc{iunea nulititii absolute, in dispozitie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinari;
b) precizarea prevederilor din regulamentul intern , care au fost incdlcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlSturate apirdrile formulate de salariat ?n timpul cercetdrii

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevdzute la aft.251 alin. (3) din
Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicatd in anul 2011, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare, nu a fost efectuatd cercetarea;

d) temeiul de drept in baza caruia sancliunea disciplinari se aplicd;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanla competenta la care sancliunea poate fi contestati.

(3) Dispozilia de sanclionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii gi produce efecte de la data comunicdrii.

(4) Dispozilia de sanclionare poate fi contestatd de salariat la instanlele
judecitoregti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicirii.

CAPITOLUL VIII

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINANII SI AL iNLATURARII ORICAREI FORME
DE iNcALcARE A DEi,rNFATrl

Art,49 - in cadrul relatiilor dintre angajalii aparatului de specialitate al primarului comunei
Sacu, dintre ace$tia gi alte persoane fizice cu care vin in contact in indeplinirea atributiilor de
serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui defavorizeazd sau supune unui
tratament injust sau degradant o persoand sau un grup de persoane, funclionind principiul
egalitilii de tratament .

Art.50 - Refuzul de a angaja o persoand pe motiv ci aceasta apa(ine unei rase,
nalionalitdli, etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate, ori datoritd convingerilor,

d)

e)
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varstei, sexului, sau orientirii sexuale, este in totali contradictie cu politica institutiei in
domeniului resurselor umane.

Art.51 - Nu constituie o incilcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o
persoand care nu corespunde cerintelor 9i standardelor profesionale, atdta timp cet acesta nu
constituie act de discriminare.

Art.52 - Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter
nalionalist-govin, de instigare la urd rasiald sau nalionald, ori acel comportament ce vizeazd
atingerea demnitdtii sau crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau
ofensatoare indreptate impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.

Art.53 - Mdsurile pentru promovarea egalitdlii de ganse intre femei gi birbati pentru
eliminarea discriminirii directe gi indirecte pe criterii de sex se aplicd in conformitate cu
prevederile Legii nr.20212002 privind egalitatea de ganse 9i de tratament intre femei 9i bdrbali,
reoublicatd in anul 2013.

Art.54 - Orice persoand este liberi in alegerea locului de muncd 9i a profesiei, meseriei
sau activitdlii pe care urmeazd sd o presteze. Nimeni nu poate fi obligat sa munceascd sau si
nu munceasci intr-un loc de muncd, ori intr-o anumitd profesie, oricare ar fi aceasta.

Art.55 - Relaliile de munce se bazeazi pe principiul consensualitSlii 9i al bunei credinle.
Pentru buna desfdgurare a relatiilor de munci conducerea Comunei Sacu gi personalul, se vor
consulta reciproc, in condi{iile legii.

Art.56 - (1) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereazd,
favorizeazd sau defavorizeazd nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o
persoani sau un grup de persoane fali de alte persoane sau grupuri de persoane din cadrul
personalului aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu, atrage rdspunderea
contravenlionalS pentru persoana in cauzi daci fapta nu intra sub incidenta legii penale.

(2) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu
beneficiazd de prevederile O.G nr.137/2000 privind prevenirea $i sanctionarea tuturor formelor
de discriminare, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

Art.57 - Comuna Sacu are obligalia sd asigure proteclia personalului impotriva
ameninldrilor, violentelor, faptelor de ultraj cdrora le-ar putea fi victimd in exercitarea atributiilor
de serviciu sau in legdtura cu acestea. Pentru garantarea acestui drept institutia va solicita
sprijinul organelor abilitate potrivit legii.

CAPITOLUL IX

CRITERIILE 9I PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR

A. Evaluarea pertormanlelor profesionale ale funclionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu

Art.58 - (1)Evaluarea performanlelor profesionale ale funclionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu se face anual pentru perioada 01 ianuarie
- 31 decembrie, in conformitate cu prevederile H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea 9i dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificirile 9i completdrile
ulterioare, care stabilesc cadrul general pentru:

a) corelarea obiectivi dintre activitatea func{ionarului public ai cerinlele functiei publice;
b) aprecierea obiectivd a performantelor profesionale individuale ale funclionarilor publici, prin

compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in
mod efectiv;

c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au
obtinut rezultate deosebite, astfel incdt si fie determinate cregterea performantelor profesionale
individuale:
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d) identificarea necesitatilor de instruire a funclionarilor publici, pentru imbunitdtirea
rezultatelor activitatii desfSgurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

a) evaluarea
b) evaluarea

urmeazd:

(2) Evaluarea func{ionarilor publici are urmitoarete componente:
gradului gi modului de atingere a obiectivelor individuale;
gradului de indeplinire a criteriilor de performantd.
(3) Procedura evaluirii finale se realizeazd in urmdtoarele 3 etape, dupi cum

a) completarea raportului de evaluare de cdtre evaluator:
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.

14;in urma evaludrii performanlelor profesionale individuale, functionarului public
i se acorde unul dintre urmitoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfdcitor,',
"nesatisfdcitof'.

(5) Calificativele obtinute la evaluarea profesionald sunt avute in vedere la:
a) promovarea intr-o funclie publicd superioard;
b) eliberarea din functia publicd.

Art.59 - Funclionarii publici nemullumili de rezultatul evaludrii pot si il conteste la
primarul Comunei Sacu. Acesta solulioneazd contestalia pe baza raportului de evaluare 9i a
referatelor intocmite de cdtre funclionarul public evaluat, evaluator gi contrasemnatar.

B' Evaluarea pertormanlelor profesionale individuate ale personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu

Art'60 - Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu se face anual pentru oerioada
01 ianuarie - 31 decembrie, in conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului Comunei Sacu
nr.13114.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor
profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Sacu, care stabilegte cadrul general pentru realizarea urmitoarelor
obiective:

a) asigurarea concordanlei dintre cerinlele 9i standardele postului, descrise in figa postului gi
calitilile angajatului: profesionale, aptitudinale 9i atitudinare;

b) asigurarea unui sistem motivational, care sd determine cregterea performantelor
profesionale individuale.

Art.51 - (1) Procedura evaluirii se realizeazd in urmdtoarele etape:
a) completarea figei de evaluare de cdtre evaluator;
b) interviul :

c) contrasemnarea figei de evaluare.
(2) Evaluarea performanlelor profesionale individuale are ca scop aprecierea

obiectivd a activititii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor gi
criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivi cu rezultatele oblinute in mod efectiv.

(3) Evaluarea performantelor profesionale individuale trebuie fdcuti cu
probitate, deontologie profesionald, realism gi obiectivitate.

Art.62 - Salarialii nemultumiti de rezultatul evaludrii pot sd il conteste la primarul Comunei
Sacu. Contestalia se formuleaze in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunogtintd de
cetre salariatul evaluat a calificativului acordat gi se solutioneazd in termen de 15 zile
calendaristice de la data expirdrii termenului de depunere a contestatiei de citre o comisie
constituitd in acest scop prin act administrativ al primarul Comunei Sacu.

CAPITOLUL X
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PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR
INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI

Art.63 - (1) Salarialii aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu pot adresa
primarului, in nume propriu, cereri sau reclamalii individuale privind incdlcarea drepturilor lor
prevdzute in actele normative in vigoare referitoare la raportul de serviciu al funclionarilor
publici, in contractul individual de muncd, precum gi in prezentul regulament intern.

(2) Pentru solulionarea temeinici 9i legald a cererilor sau reclamatiilor individuale
ale salarialilor, primarul Comunei Sacu numegte o comisie care se cerceteze 9i si analizeze
detaliat toate aspectele sesizate.

(3) ln termen de 30 zile de la inregistrarea cererii sau reclamaliei individuale a
salariatului, in baza raportului intocmit de comisie, se comunici in scris rispunsul citre salariat
sub semnitura primarului Comunei Sacu. in rdspuns se va indica in mod obligatoriu temeiul
legal al soluliei adoptate.

(4) Salariatul nemullumit de rdspunsul comisiei, are dreptul de a sesiza instanta
judecdtoreascd competente, in termen de 30 de zile de la data comunicerii modului de
solutionare a reclamatiei.

(5) Petiliile anonime sau cele ?n care nu sunt trecute datele de identificare ale
salariatului nu se iau in considerare, potrivit prevederilor O.G nr.2712002 privind reglementarea
activitAtii de solulionare a petifiilor, cu modificirile 9i completirile ulterioare.

Art.64 - Persoanele care au reclamat ori au sesizat incilciri ale legii in cadrul Comunei
Sacu, sivArgite de citre persoane cu func{ii de conducere sau de execulie din cadrul institutiei
beneficiazi de proteclie potrivit prevederilor Legii nr.57112004 privind proteclia personalului din
autorititile publice, instituliile publice 9i din alte uniteti care semnaleazi incdlciri ale legii.

Art.65 - Principiile care guverneazi proteclia avertizdrii in interes public sunt
urmdtoarele:

a) principiul legalitdlii, conform cdruia autoritdlile publice, institutiile publice gi celelalte unititi
au obligalia de a respecta drepturile gi libertilile cetdlenilor, normele procedurale, libera
concurenli 9i tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul suprema{iei interesului public, conform ciruia, ordinea de drept, integritatea,
impartialitatea 9i eficienta autorititilor publice 9i instituliilor publice, precum gi a celorlalte unitdli
sunt ocrotite gi promovate de lege;

c) principiul responsabilititii, conform ciruia orice persoand care semnaleazd incilcdri ale
legii este datoare sd susfini reclamatia cu date sau indicii privind fapta sdvirgiti;

d) principiul nesanclionirii abuzive, conform cdruia nu pot fi sanctionate persoanele care
reclami ori sesizeazd incilciri ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancliuni
inechitabile gi mai severe pentru alte abateri disciplinare. in cazul avertizdrii in interes public, nu
sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de naturi sd impiedice avertizarea in
interes public;

e) principiul bunei administriri, conform ciruia autoriti{ile publice, institutiile publice 9i
celelalte unitdfi sunt datoare sd igi desfigoare activitatea in realizarea interesului general, cu un
grad ridicat de profesionalism, in condilii de eficienld, eficacitate gi economicitate a folosirii
resursetor;

f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit gi incurajat actul de avertizare in
interes public cu privire la aspectele de integritate publici gi buna administrare, cu scopul de a
spori capacitatea administrativi gi prestigiul autoriti!ilor publice, institu{iilor publice gi al
celorlalte uniti!i;

g) principiul echilibrului, conform ciruia nici o persoand nu se poate prevala de prevederile
acestei legi pentru a diminua sancliunea administrative sau disciplinard pentru o fapti gravd;

h) principiul bunei-credinle, conform cdruia este ocrotite persoana incadratd intr-o autoritate
publicd, institutie publici sau in altd unitate bugetari , care a ficut o sesizare, convinsi fiind de
realitatea stdrii de faot sau cd faota constituie o incdlcare a leoii.
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Art'66 - Semnalarea unor fapte de incilcare a legii de cetre personalul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Sacu, previzute de lege ca fiind abateri disciplinare,
contravenlii sau infracliuni constituie avertizare in interes publiC ai privegte:

. a) infracliuni de coruptie, infracliuni asimilate infracliunilor Oe iorupiie, infracliuni in legdturi
directd cu infracliunile de coruptie, infractiunile de fals 9i infracliunile de serviciu'sau in lelituri
cu serviciul;

b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitelilor Europene;
c) practici sau tratamente preferen{iale ori discriminatorii in exercitarea atribuliilor unititilor

prevazute la art. 2 din Legea nr.57112004;
d) incdlcarea prevederilor privind incompatibilitdtile 9i conflictele de interese;
e) folosirea abuzivd a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceplia persoanelor alese sau

numite politic;
g) incdlciri ale legii in privinla accesului la informatii 9i a transparenlei decizionale;
h) incSlcarea prevederilor legale privind achizitiile publice gi finant6rile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
j) evaluiri neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare,

retrogradare gi eliberare din functie;
k) incilcdri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cg

nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altd naturd care servesc interese de grup sau

clientelare;
m) administrarea defectuoasd sau frauduloasd a patrimoniului public ai privat al autoritetii;
n) incilcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administriri 9i cel

al ocrotirii interesului oublic.

_ Art.67 ' Sesizarea privind incilcarea legii sau a normelor deontologice 9i profesionale,
formulati cu respectarea principiului bunei-credinfe, poate fi ficuti, alternativ sau cumulativ:

a) gefului ierarhic al persoanei care a incilcat prevederile legale, potrivit art.S din Legea
nr.57'112004:

b) conducdtorului autorititii publice, institutiei publice sau al unitdtii bugetare din care face
parte persoana care a incelcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau in care se semnaleazi
practica ilegalA, chiar dacd nu se poate identifica exact fiptuitorul;

c). comisiilor de disciplini sau altor organisme similare din cadrul autoritSlii publice, instituliei
publice sau al unititii prevdzute la art.2 din Legea nr.57112004, din care face parte persoana
care a incilcat legea;

d) organelor judiciare;
e)organelor insdrcinate cu constatarea 9i cercetarea conflictelor de interese 9i a

incompatibilitdtilor;
f) comisiilor parlamentare,
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau palronale:
i) organiza!iilor neguvernamentale.

CAPITOLUL XI

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII iru CNONUI CONSILIULUI
JUDETEAN CARA$-SEVERIN

Art.68 - AvAnd in vedere specificul activitilii institutiei se stabilesc urmdtoarele reguli..
1. Durata normalS a timpului de lucru este de 40 de ore pe sdptemani, programul zilnic

de lucru fiind inhe orele: B - 16" ?n zilele de luni p6ni vineri. Dupi incheierea programului de

l6



lucru se interzice revenirea la serviciu pentru nevoi personale. Revenirea la serviciu se face
numai cu acordul gefului direct.

2. Plata orelor suplimentare efectuate peste orele de program se va face conform
prevederilor legale.

3. Programarea concediilor de odihnd se propune de conducerea fiecdrui compartiment,
dupd consultarea salariatilor, tinind seama gi de necesitatea asigurdrii continuititii in
executarea sarcinilor specifice. in afara concediului de odihn6, personalul aparatului de
specialitate beneficiazi 9i de alte concedii prevdzute de lege: concediu de studii, concedii plitite
in cazul unor evenimente familiale deosebite, alte concedii care presupun suspendarea
raportului de serviciu sau al raportului de munci pe o anumitd perioade de timp, in condiliile
legii. De asemenea, se va acorda repausul siptdmAnal in zilele de sambdte 9i duminici, cAt 9i
in zilele libere, care se acordi in conditiile legii, cu ocazia sdrbdtorilor legale gi a celor declarate
ca zile libere.

4. Persoanele care soliciti acces la cabinetul domnului Primar sau al domnului
Viceprimar, vor fi primite, dacd se incuviinleazi primirea ?n afara programului de audienle.

CAPITOLUL XII

DrsPoztTil FTNALE

Art.69 - (1)Prezentul regulament se va aduce la cunogtinla personalului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu, prin afigare .

(2)Cu ocazia prelucririi regulamentului, personalul aparatului de specialitate are
obligalia insugirii conlinutului sdu pe bazi de semniturS, iar in situalia in care se face dovada
incilcirii unui drept al vreunui salariat, acesta poate sesiza angajatorul, iar controlul legalitSlii
dispoziliilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instanlelor judecitoregti, care
pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicirii de cdtre angajator a modului de
solulionare a sesizirii formulate de salariat.

Art.70 - Prevederile prezentului Regulament se completeaza in mod corespunzdtor cu
dispoziliile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicat in anul 2011, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, Legii nr.1B8/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicati in
anul 2007, cu modificirile gi completirile ulterioare, Legii nr.168/1999 privind solu{ionarea
conflictelor de munci, cu modificirile 9i completirile ulterioare, HotdrArii Guvernului nr.25011992
privind concediul de odihnd 9i alte concedii ale salarialilor din administralia publicd, din regiile
autonome cu specific deosebit 9i din unitSlile bugetare, republicatd in anul 1995, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, prevederile O.U.G nr.96/2003 privind proteclia maternititii la locul de
muncd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cele ale Legii nr.20212002 privind egalitatea de
ganseintrefemei 9i birbali,republicatiinanul 2013, Legii nr.319/2006asecuritdlii gi sdndtdlii
in munce, cu modificdrile gi completirile ulterioare, Legii nr.712004 privind Codul de conduitd a
functionarilor publici , republicatd in anul 2007, Legii nr.477l 2004 privind Codul de conduitd a
personalului contractual din autoritd{ile gi institutiile publice, Hotdririi Guvernului nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu
modificirile gi completirile ulterioare, ale H.G nr.833/2007 privind normele de organizare 9i
functionare a comisiilor paritare 9i incheierea acordurilor colective, cu modificdrile ulterioare
precum gi ale H.G nr.134412007 privind normele de organizare gi funclionare a comisiilor de
disciplini, cu modificirile gi completirile ulterioare, O.G nr.13712000 privind prevenirea 9i
sanclionarea tuturor formelor de discriminare, republicatd in anul 2007, cu modificirile gi
completirile ulterioare, Legii nr.57112004 privind protectia personalului din autoritilile publice,
institutiile publice 9i din alte unitdli care semnaleazd incilcdri ale legii, H.G nr.7'10l2002 privind
funclionarea lnstitutului Nalional de Administratie, Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitdlilor publice, a functiilor publice si in mediul de
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afaceri, prevenirea si sanclionarea corupliei, cu modificdrile gi completirile ulterioare, Legii
nr.34912002 pentru prevenirea gi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu
modificirile 9i completirile ulterioare, O.G nr.2712002 privind reglementarea activitilii de
solu{ionare a petitiilor, cu modificirile Si completarile ulterioare, dispozitiile primarului Comunei
Sacu nr.15/14.03.2014 privind constituirea Comisiei pentru cercetarea disciplinari prealabili a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sacu 9i
nr.1 3/14.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanlelor
profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Sacu 9i cu celelalte prevederi legale din materia legislatiei muncii gi a
activitilii funclionarilor publici.

I

PRIMAR,,
Daminescu Nicolae

p.SECRETAR,
Ciocan Octavian Radu
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