PRIMARIA COMUNEI GORNET-CRICOV – REGULAMENT DE ORDINE

INTERIOARA

ANEXA nr.1 LA DISPOZIŢIA NR. 37 din 17.04.2018

REGULAMENT
DE ORDINE INTERIOARĂ
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.– Administraţia publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice
locale, transparenţei, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit.
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le
reprezintă, treburile publice în condiţiile legii.
Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale
administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea
resurselor care, potrivit legii aparţin comunei.
Raporturile de serviciu impun, în toate sferele de activitate, necesitatea respectării ordinii şi
disciplinei, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu, precum şi un comportament bazat pe
respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
Art.2. – Prezentul Regulament de ordine interioară, întocmit în conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, a Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii,
a Legii nr 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi a Legii nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici , Legii 477 / 2004 privind codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului
din autorităţile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii , H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici ,cu
modificările şi completările ulterioare,organizează disciplina muncii în Primăria comunei GornetCricov, judeţul Prahova.
Art.3. – Regulamentul de ordine interioară se aplică funcţionarilor publici, precum şi personalului
angajat cu contract individual de muncă (indiferent de durata contractului) din Aparatul
de
specialitate al Primarului comunei Gornet-Cricov, judeţul Prahova.
CAP.II. ORGANIGRAMA ŞI NUMĂRUL DE PERSONAL DIN APARATUL DE
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GORNET-CRICOV
Art.4.– În conformitate cu H.C.L.Gornet-Cricov nr. 30 /20.06.2017, organigrama şi numărul de
personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gornet-Cricov, judeţul Prahova are în
prezent următoarea componenţă:
1.Funcţii de demnitate publică:
- primar
2.Funcţii publice:
A)de conducere - secretar comună ;
B)de execuţie - inspector – 5 posturi
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3.Personal cu contract individual de muncă:
- consilier personal al primarului-1 post
- inspector – 2 posturi ;
- guard – 1 post;
- şofer microbuz - 1 post
4. Poliţia locală – poliţişti locali – 3 posturi din care : 2 funcţii publice de execuţie şi1 post cu contract
individual de muncă.
5. Servicii publice :
- şofer - 1 post
- muncitor - 1 post
6.Biblioteca comunala –Bibliotecar –I post.
CAP.III. OBLIGAŢIILE CONDUCERII

INSTITUŢIEI

Art.5. - Primarul comunei Gornet-Cricov asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei
şi
ale
actelor normative, ale hotărârilor
Consiliului local al comunei GORNET-CRICOV.
Art.6. - Conducerea instituţiei are datoria să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea
condiţiilor corespunzătoare desfăşurării normale a raporturilor de serviciu şi a muncii, să asigure un
control eficient al îndeplinirii sarcinilor în toate structurile funcţionale, să se preocupe de îmbunătăţirea
continuă a condiţiilor de muncă, să organizeze şi să sprijine perfecţionarea pregătirii profesionale
a tuturor salariaților din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov.
6.1. -Primarul comunei este obligat sa sprijine propunerile
și
iniţiativele motivate
ale
personalului
din
subordine,
in
vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.
6.2.- Să acorde personalului salariat toate drepturile legale.
6.3. Să plătească înaintea oricăror alte obligaţii drepturile salariale, contribuţiile şi impozitele aflate în
sarcina lor.
6.4.-Să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de „angajat” al instituţiei.
6.5.- Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al tuturor salariaților din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov.
Art.7.- Conducerea instituţiei va asigura:
7.1.-Crearea condiţiilor necesare îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei întregii activităţi, care să corespundă
schimbărilor determinate de progresul tehnico- ştiinţific, de noile cerinţe manageriale;
7.2.-Să asigure stabilitatea în muncă, încadrarea şi promovarea în muncă,în raport de pregătirea
profesională,cu respectarea criteriilor valorice de competenţă şi probitate civică şi profesională,
stabilirea competenţelor şi atribuţiile acestuia potrivit cerinţelor cuprinse în fişa postului, precum
şi exercitarea controlului permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.
Art.8.- Conducerea instituţiei va lua măsuri pentru:
8.1.-Folosirea raţională a forţei de muncă în condiţiile legii, în vederea realizării sarcinilor ce-i revin;
8.2.-Efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului PSI la locul de muncă, potrivit
legislaţiei în vigoare;
8.3.-Îmbunătăţirea abilităţilor si a pregătirii profesionale a personalului, asigurarea stabilităţii acestora şi
promovarea lor în funcţii, clase sau grade profesionale în raport cu pregătirea profesională, vechimea
şi rezultatele în muncă;
8.4.-Eliberarea de legitimaţii şi ecusoane tuturor salariaților din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gornet-Cricov , cu indicarea funcţiei şi a locului de muncă;
8.5.-Întocmirea şi înaintarea dosarelor de pensii în termenele legale;
8.6.-Punerea la dispoziţie a spaţiului corespunzător bunei desfăşurări a activităţii şi asigurarea
curăţeniei şi ordinii la toate locurile de muncă.
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CAP.IV. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI
Art.9.-Personalul încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei GornetCricov are datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de
serviciu ce-i revin potrivit legii, din regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, din
regulamentul de ordine interioară, fişa postului şi deciziile conducerii instituției.
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului sunt următoarele:
1. Supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia personalul încadrat în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile
statului.
2. Prioritatea interesului public, conform căruia personalul încadrat în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov are îndatorirea de a considera interesul public mai
presus de interesul personal în exercitarea atribuţiilor.
3. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu
conform căruia personalul încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei GornetCricov are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii similare sau identice.
4. Profesionalism,principiu conform căruia personalul încadrat în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gornet- Cricov are obligaţia de a deplini atribuţiile de serviciu cu
responsabilitate, profesionalism, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate.
5. Imparţialitate şi independenţă,
principiu conform căruia personalul încadrat în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov
are obligaţia să aibă o atitudine
obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
6. Integritate morală, principiu conform căruia îi este interzis să solicite, accepte direct ori indirect,
pentru ei sau alţii vreun avantaj ori beneficii în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.
7. Libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia salariaţii pot să-şi exprime şi să-şi
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri.
8. Cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia personalul încadrat în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov în exercitarea atribuţiilor de serviciu trebuie să fie de
bună credinţă.
9. Deschidere şi transparenţă, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea
funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
Art.10.- Îndatoririle generale ale personalul încadrat în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gornet-Cricov sunt următoarele:
►Să respecte întocmai programul de lucru stabilit ; efectuarea unui număr de 3 absenţe nemotivate întro lună calendaristică atrage după sine sancţionarea disciplinară.
►Efectuarea unui număr de 10 absenţe nemotivate pe parcursul unei luni calendaristice conduce la
desfacerea disciplinară a contractului de muncă sau încetarea raporturilor de serviciu.
►Să semnaleze Compartimentului Resurse Umane orice modificare a datelor personale (inclusiv cu
caracter familial), intervenită ulterior angajării în instituţie;
►Să utilizeze cu grijă şi răspundere echipamentele de birou, mijlocul auto din dotare şi toate
celelalte mijloace materiale încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate şi să reducă
consumurile de materiale şi energetice, prin evitarea risipei şi a pierderilor sub orice formă;
►Să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul fără informarea şi
acceptul conducerii şi prestatorului de servicii privind mentenanţa sistemului informatic;
►Să utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul informatic
integrat al intituţiei;
►Să realizeze norma de muncă, atribuţiile şi lucrările încredinţate în termenul
stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele normative şi de cerinţele specifice fiecărei lucrări;
►Să execute în caz de necesitate şi alte atribuţii (lucrări),prin dispoziţia
şefului ierarhic sau după caz a conducătorului unităţii şi cuprinderea acestora ca anexe la fişa de post.
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►Să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajate sau în dulapuri încuiate, după
caz, mijloacele tehnice şi echipamentele primite în gestionare, conform reglementărilor în vigoare,
luându-se măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea securităţii patrimoniului instituţiei;
►Să depoziteze în dulapuri şi/sau fişete, la sfârşitul programului, documentele elaborate şi cele
utilizate. La terminarea programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica întreruperea
energiei electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea ferestrelor, încuierea uşilor şi
depunerea cheilor la locurile indicate;
►Să păstreze curăţenia la locul de muncă şi în toate spaţiile din instituţie
►Să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în termen şi în condiţii de eficienţă maximă;
►Să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de
serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
►Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid
politic, să nu participe la activităţi politice în cadrul programului de lucru. Persoanelor numite în funcţii
publice le este interzis să facă parte din organele de conducere a partidelor politice;
►Să îndeplinească atribuţiile care le revin din funcţia publică pe care o deţin sau care rezultă din
contractul individual de muncă, precum şi atribuţiile ce le sunt
delegate;
►Să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Persoana încadrată în muncă are
dreptul să refuze în scris motivat îndeplinirea dispoziţiilor primite, dacă le consideră ilegale. Dacă cel
care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului când
aceasta este vădit ilegală Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa conducătorului instituţiei;
►Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra in mod loial prestigiul instituţiei publice in care îşi
desfăşoară activitatea, precum si de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
►Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a
prerogativelor funcţiei publice deţinute.
►Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care
le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a
determina luarea unei anumite măsuri.
►Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii
sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor
avantaje materiale sau profesionale.
►Să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,
informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor
de interes public;
►Să respecte regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor stabilite prin legi;
►Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor,
daruri sau alte avantaje;
►La numirea, precum şi la eliberarea din funcţie funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în
condiţiile legii conducătorului instituţiei, declaraţia de avere şi de interese;
►Să rezolve lucrările repartizate de conducătorul compartimentului în care funcţionează;
►Să-şi perfecţioneze pregătirea profesională prin cursuri organizate cu o durată minimă de 7 zile,
formare individualizată, stagii de practică şi specializare în ţară;
►Să respecte normele de securitate, protecţie şi igiena muncii, precum şi cele de prevenire a
incendiilor şi a oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile ori viaţa,
integritatea fizică şi psihică a persoanelor;
►Să înştiinţeze şeful ierarhic superior, să ia sau să propună măsuri după caz de îndată ce a luat
cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii, sustrageri, degradări etc. şi
în orice situaţii asemănătoare;
►Să folosească aparatura de tehnică de calcul din dotare în interesul instituţiei, luând măsurile
corespunzătoare pentru asigurarea securității informaţiilor prelucrate;
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►Să aibă o comportare demnă şi corectă în cadrul relaţiilor de serviciu şi în relaţiile cu petenţii;
►Să aibă în permanenţă o ţinută îngrijită şi decentă, să menţină ordinea şi evidenţa în lucrări şi să
păstreze curăţenia la locul de muncă;
►Să reprezinte corespunzător instituţia în relaţiile cu cetăţenii, cu agenţii economici,sau cu ocazia
deplasărilor în interesul serviciului
►Să apere proprietatea publică, să ia măsuri de cheltuire raţională a fondurilor publice, să conserve şi să
păstreze mijloacele fixe şi obiectele de inventar;
►Să se sprijine reciproc pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se
suplinească în serviciu, în cadrul specialităţii lor;
►În exercitarea funcţiei publice, persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gornet-Cricov, le este interzis:
- Să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice,
- Să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică,
- Să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoane fizice sau juridice care fac donaţii sau
sponsorizări partidelor politice,
- Să afişeze în cadrul instituţiei însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor
politice ori a candidaţilor acestora.
- Persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gornet-Cricov au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor cu care
intră în legătură în exercitarea atribuţiilor de serviciu prin:
- întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor
sesizări sau plângeri calomnioase.
- Personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov trebuie să
adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor
cetăţenilor şi să respecte principiul egalităţii acestora în faţa legii şi a instituţiei prin:
- promovarea unor soluţii similare şi identice raportate la aceeaşi categorie şi condiţii de fapt;.
- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile
religioase şi politice, stare materială, sănătate, vârstă, sex, etc.
Secretarul comunei, coordonatorii compartimentelor de specialitate vor întocmi fişa postului cu
atribuţiile personalului din subordine în trei exemplare (unul pentru salariat, unul pentru compartiment
şi unul pentru compartimentul Resurse Umane). După aprobarea acestora de către primarul comunei
Gornet - Cricov , cel ce a întocmit fişa de post va înmâna un exemplar din fişa postului personalului , pe
bază de semnătură, iar un alt exemplar compartimentului Resurse Umane.
CAP. V. DREPTURILE CONDUCERII INSTITUŢIEI
Art.11.- Primarul comunei Gornet - Cricov are în principal următoarele drepturi:
1. să organizeze activitatea personalului din subordine, precizând prin fişa postului atribuţiile
fiecăruia în raport de studii, pregătire profesională şi de specialitate, stabilind în mod corect şi echitabil
volumul de muncă al fiecăruia;
2. să aprobe regulamentul de ordine interioară al aparatului aparatului de specialitate al
primarului comunei Gornet - Cricov ;
3. să dispună măsuri în condiţiile legii pentru persoanele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gornet - Cricov ;
4. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu,
5. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii şi prezentului regulament.
CAP.VI. DREPTURILE PERSONALULUI APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI GORNET-CRICOV
Art.12.-Salariații aparatului de specialitate au, în principal, următoarele drepturi:
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1. dreptul la salarizare pentru munca depusă,
2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal,
3. dreptul la concediu de odihnă, medical, fără plată, studii, precum şi alte categorii de concedii
prevăzute de lege;
4. dreptul la egalitate de şansă şi tratament,
5. dreptul la demnitate în muncă,
6. dreptul la securitatea şi sănătatea în muncă,
7. dreptul la acces la formarea profesională,
8. dreptul la protecţie socială în caz de concediere colectivă ,
9. dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat, sau alte cazuri profesionale;
Art.13.-Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei şi a salariaților din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Gornet-Cricov nu sunt limitative, ele completându-se de drept
cu
celecuprins în actele normative.
CAP.VII. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
ŞI AL INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art.14. -Este interzisă orice discriminare între salariaţi pe criterii politice, de apartenenţă sindicală,
convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă
asemenea natură.
Art.15. -Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu, manifestări de hărţuire sexuală. Sunt
considerate hărţuiri sexuale acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante sau
propuneri cu aluzii sexuale.
Art.16.- Funcţionarii publici şi personalul contractual care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute
mai sus, vor fi sancţionati disciplinar, conform prevederilor prezentului regulament intern.
Art.17.- Constituie abatere disciplinară orice comportament avand ca scop: -crearea
la locul de munca a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru o persoana sau
grup de persoane;
-influenţarea negativă a situaţiei persoanei angajate în ceea ce priveşte
promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit ce ţine de
viaţa sexuală.
Art.18.- În Primăria comunei Gornet- Cricov şi în incinta instituţiilor din subordinea Consiliului Local
este interzisă filmarea şi înregistrarea audio-video de către personalul instituţiei, cu excepţia
personalului anume desemnat pentru aceasta. Acest lucru este interzis atât funcţionarilor publici, cât şi
personalului contractual. De asemenea, reprezentanţii mass-media pot filma şi înregistra materiale
audio- video în incinta instituţiilor mai sus menţionate doar cu acordul prealabil al conducerii primăriei.
CAP.VIII. TIMPUL DE LUCRU, CONCEDII ŞI ZILE LIBERE
Art.19. Timpul de lucru reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea atribuțiilor
de serviciu.
(1) Programul de lucru al salariaților din cadrul Primariei Gornet-Cricov este de 8 ore/ zi, 40 ore/
săptămână, astfel: - de la 0800 la 1630, luni – joi ;
.
- de la 0800 la 1400 vineri
(2) Programul cu publicul ,este următorul:
a) Casierie taxe si impozite şi plăti :
- luni : 08 30 la 1500
- marţi : 08 30 la 1500
- miercuri :0830 la 1500
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- joi : 8 30 la 1500
-vineri : 8 30 la 1300 ;
b) Registrul agricol :
-luni : 8 30 la 1500
-marţi : 8 30 la 1500
-miercuri : 830 la 1500
-joi : 8 30 la 1500
-vineri : 8 30 la 1300
c) Celelalte compartimente,servicii:
-luni –joi : 8 30 la 1500
-vineri : 8 30 la 1300
Program audienţe : - primar :
Marţi - 1000 - 1300
- viceprimar :
Joi - 1000 - 1300
- secretar :
Miercuri - 1000 - 1300
(3) Acest program poate fi adaptat în funcţie de necesităţi sub aspectul relaţiilor cu publicul .
(4)În prima zi lucrătoare a lunii curente,pentru luna anterioară, persoana cu atributii de resurse umane
intocmeste /primeste foaia de prezenţă, în care se evidenţiază timpul de muncă şi alte situaţii (ore
suplimentare, ore învoire, concedii, absenţe, etc.). ,verifică corectitudinea înregistrărilor referitoare la
concediile de odihnă, concediile fără plată, concediile de studii şi concediile medicale și le transmite
Compartimentului Financiar contabil pentru întocmirea ştatelor de plată.
(5) Pentru angajaţii care sunt desemnaţi pe perioade determinate să realizeze activităţi în cadrul unor
alte colective de lucru, evidenţierea prezentei se face în foaia de prezenţă intocmită de
coordonatorul colectivului;
(6) În timpul programului de lucru, angajaţii se vor afla la locul de muncă şi vor folosi integral şi
eficient timpul de muncă, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Art.20.-Timpul de repaus săptămânal este sâmbăta şi duminica.
Art.21.-Intrarea în instituţie se efectuează pe bază de legitimaţie de serviciu.
(1) Prezentarea la serviciu se face cu cel puţin 5 minute înainte de începerea programului de
lucru şi se evidenţiază de fiecare angajat în condica de prezenţă, cu ora de intrare şi iesire din programul
de lucru , prin semnătură.
(2) Întârzierile mai mari de 10 minute se cumulează şi se înregistrează la nivel de o oră în condica de
prezență
(3) Este interzis accesul in incinta instituției în afara orelor de program sau în zilele libere fără acordul
scris al conducătorului instituției.
(4) În timpul programului de lucru, angajaţii se vor afla la locul de muncă şi vor folosi
integral şi eficient timpul de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate;
(5) Învoirile în interes personal se aprobă, până la 4 ore de către conducătorul direct şi cele de
până la 8 ore sau peste 8 ore de către conducerea instituției. Învoirile astfel aprobate sunt
transmise persoanei cu atributii de Resurse Umane şi menţionate într-o evidenţă specială.
Munca suplimentară
Art.22. 1)Când necesităţile instituţiei o impun, angajaţii pot presta ore suplimentare peste
programul normal de lucru, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de
şeful ierarhic şi aprobată de către conducere, fără a depăşi 360 de ore anual.
(2) Personalul de conducere care dispune efectuarea de ore suplimentare în afara programului normal
de lucru, are obligaţia de a transmite in scris, la Compartimentul Resurse
Umane,
referatul prin care se explicitează motivul efectuării de ore suplimentare care se dispun a
fi prestate peste programul normal de lucru (inclusiv în zilele libere);
(3) Pentru personalul contractual, orele suplimentare peste programul normal de lucru se vor
compensa cu timp liber corespunzător respectânduse prevederile din Codul Muncii.
(4) Pentru funcţionarii publici orele suplimentare peste programul normal de lucru se vor
compensa cu timp liber corespunzător respectându-se normele din Statutul funcţionarilor publici.
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Concediul de odihnă anual plătit
Art.23. Programarea concediilor de odihnă pe ansamblul instituţiei se face anual (cu o defalcare
echilibrată pe luni), conform prevederilor legale în vigoare,prin grija Compartimentului resurse umane.
(1) Programarea concediilor de odihnă pentru angajaţi se aprobă de către conducerea instituției , care
poate aproba şi modificarea programării concediilor, la cererea angajaţilor (prezentată cu 15 zile
înainte de data programării şi cu avizul şefului direct, cu desemnarea inlocuitorului ).
(3) Durata concediului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea în muncă, astfel :
a) până la 10 ani - 21 zile lucrătoare de C.O.
b) peste 10 ani - 25 zile lucrătoare C.O.
(4) Concediile de odihnă vor fi efectuate în cadrul anului calendaristic. Concediile de odihnă pot fi
efectuate şi fragmentat, dacă interesele compartimentului sau instituţiei o cer, sau la solicitarea
angajatului.
(5) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului tuturor salariaţilor care într-un
an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul, din motive
justificate, cu acordul persoanei în cauză,angajatorul este obligat să acorde CO neefectuat într-o
perioada de 18 luni, începând cu anul următor celui care s-a născut dreptul la CO.
(6) Pe perioada concediului de odihnă, angajaţii vor primi o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte
conform prevederilor legale.
(7) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării
raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.
(8) Angajaţii pot fi rechemaţi din concediile de odihnă prin dispoziţia scrisă a conducătorului instituției,
numai pentru nevoi urgente de serviciu, pentru care este strict necesară prezenţa angajatului la locul
de muncă (cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor salariale). După rechemare, conducerea
instituţiei va proceda la reprogramarea zilelor de CO neefectuate, cu acordul salariatului.
(9) În cazul rechemării salariatului din concediul de odihnă, angajatorul are obligaţia de a suporta toate
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi
eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
Zile de sărbătoare .
Art.24.- Nu se va lucra în zilele de sărbătoare nominalizate de actele normative în vigoare :
1 si 2 ianuarie;24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane; Vinerea Mare inainte de Paste ,prima
si a doua zi de Pasti;1 mai; 1 iunie ,prima si a doua zi de Rusalii,15 august-Adormirea Maicii
Domnului;30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat,Ocrotitorul Romaniei; 1decembrie;prima
si a doua zi de Craciun etc..
În situaţia în care este posibilă acordarea de zile libere între sărbători şi zilele de repaus săptămânal,
zilele de legătură se vor recupera în alte zile libere, de regulă înaintea zilei de sărbătoare.
(2) Pentru persoanele aparţinând altor culte religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă câte
două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale.
Concedii speciale plătite
Art.25.- Angajaţii au dreptul, la un număr de zile plătite, pentru anumite evenimente familiale, pentru
care trebuie să prezinte justificările legale în termen de 5 zile lucrătoare de la data evenimentului,
astfel:
a) căsătoria salariatului - 5 zile
b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;
c) decesul soțului/soției , unei rude de pâna la gradul II sau afin al salariatului - 3 zile.
d) controlul medical anual al funcţionarului public – 1 zi;
e) donatori de sânge –conform legislaţiei în vigoare .
(1) Angajaţii pot beneficia de :
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până
la împlinirea vârstei de 3 ani; de acest concediu poate beneficia, opţional, oricare dintre părinţi;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu
handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Concedii medicale sau de maternitate
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Art.26 .-În caz de boală sau accidente, angajatul trebuie să informeze conducerea şi persoana cu
atributii de Resurse Umane, direct sau prin intermediul altei persoane, imediat sau în cel mult 48 ore şi
să prezinte, după caz, un certificat medical sau o adeverinţă care să justifice absenţele. Neprezentarea
certificatului atrage consecinţele absentării nemotivate.
(1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, care se compune dintr-un concediu prenatal
de 63 zile şi un concediu postnatal de 63 zile, care se compensează între ele. Pentru protecţia sănătăţii
lor şi a copilului lor salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal.
8(2) Bărbaţii au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la cerere, în primele 8
săptămâni de la naşterea copilului.
(3) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu
paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu
încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.
(4) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile de mai sus se acordă numai o singură
dată, indiferent de numărul copiilor titularului.
(5) Femeile au dreptul la un concediu de risc maternal ce se poate acorda în întregime sau fracţionat, pe
o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va
elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute
de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(6) În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală
de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei
normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al
angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale.
Art.27. Este interzis fumatul în incinta Primăriei comunei Gornet-Cricov şi în celelalte locaţii ale
acesteia .
CAP.IX . STIMULENTE ACORDATE SALARIAȚILOR
Art.28.- Salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov care-şi
îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile ce le revin şi au o conduită ireproşabilă pot primi,
potrivit dispoziţiilor legale, următoarele recompense:
- mulţumirea verbală sau în scris din partea conducerii;
- avansarea în grade, funcţii superioare etc.
CAP.X. COMISIA DE DISCIPLINĂ, SANCŢIUNILE DISCIPLINARE ŞI
RĂSPUNDEREA PERSOANELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI
COMUNEI GORNET-CRICOV
Art.29.- Încălcarea de către funcţionarul public /personalul contractual a îndatoririlor de
serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.
29.1.-Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarul public/personalul contractual a îndatoririlor
corespunzătoare felului muncii pe care o deţine sau o prestează şi a normelor profesionale şi civice
prevăzute de lege şi prezentul Regulament constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea
disciplinară a acestuia.
Art.30.-Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
1. întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor de serviciu;
2. neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
3. absenţe nemotivate de la serviciu;
4. nerespectarea în mod repetat a programului de muncă;
5. intervenţie sau stăruinţe pentru rezolvarea unor cereri în afara cadrului legal;
6. nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
7. manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei;
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8. desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic ;
9. refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu sau alte sarcini încredinţate de
conducătorul compartimentului sau a instituţiei ;
10. încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii.
Art.31.- Abaterile de la prezentul regulament săvârşite de persoanele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov atrag răspunderea corespunzătoare din partea acestora.
În cadrul instituției funcţionează comisia de disciplină constituită conform dispoziţiei nr.108/2017, care
cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile
salariaţilor care le-au săvârşit.
Activitatea comisiilor de disciplină are la bază următoarele principii:
a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia funcţionarul public este considerat nevinovat pentru fapta
sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcţionarul public are dreptul de a fi audiat, de
a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare
administrativă;
c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura persoanelor
aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură
cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;
d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea
abaterii disciplinare,circumstanţelesăvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;
e) legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât
sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;
f) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură
sancţiune disciplinară;
g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a proceda
fără
întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a procedurilor
prevăzute de lege şi de prezenta hotărâre;
h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia de
a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.
Art.32.- Comisia de disciplină are următoarele atribuţii:
a) administrative;
b) funcţionale.
Art. 33.- Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii administrative:
a) alege preşedintele comisiei de disciplină, în condiţiile prevederilor legale ;
b) primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul
comisiei de disciplină;
c) întocmeşte procese-verbale, în condiţiile prevederilor legale;
d) întocmeşte rapoarte, în condiţiile prevederilor legale;
e) întocmeşte orice alte înscrisuri în condiţiile prevederilor legale.
(2) Comisia de disciplină se întruneşte în vederea alegerii preşedintelui în termen de cel mult 5
zile lucrătoare de la data numirii acesteia sau de la data suspendării ori încetării mandatului
preşedintelui. Alegerea are loc prin vot secret. Este desemnat preşedinte al comisiei de
disciplină membrul care cumulează cele mai multe voturi. Prevederile art. 4 alin. (4) din
H.G. nr.1344/2007 se aplică în mod corespunzător.
(3) Comisia de disciplină are obligaţia de a primi, prin secretarul acesteia,orice document care îi este
destinat. Acesta se înregistrează în registrul de evidenţă al comisiei de disciplină.
Comisia de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţii funcţionale:
a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;
b) propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării în condiţiile
legii, cu votul majorităţii membrilor comisiei;
c) propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 77
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alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, în
cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(4) Contestaţia cu privire la sancţiunea disciplinară aplicată potrivit art. 77 alin.(3) lit. a) din Legea nr.
188/1999, republicată, se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării actului
administrativ prin care aceasta a fost aplicată.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sesizează
comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei. În acest caz,
comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancţiunea disciplinară a fost aplicată cu
respectarea prevederilor art.78 alin.(3) din Legea Nr.188/1999,rerepublicata.
Art.34.-Comisia de disciplină poate fi sesizată de către orice persoană care se consideră vătămată prin
fapta unui angajat (funcţionar public sau persoană contractuală).
Art.35.-Sesizarea se face în scris în maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei şi trebuie însoţită,
atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin. Sesizarea trebuie să cuprindă:
a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de persoana
care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia
reprezentantului legal;
b) numele şi prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca
abatere disciplinară şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia;
d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);
f) data;
g) semnătura.
Art.36.-Sesizarea se depune la registratura Primăriei comunei Gornet-Cricov , pentru ca ulterior, aceasta
să se transmită la secretarul comisiei, de disciplină în maxim 3 zile lucrătoare. Sesizarea se înregistrează
de secretarul comisiei de disciplină şi se înaintează preşedintelui comisiei în termen de maxim 3 zile
lucrătoare de la data înregistrării, părţile implicate sunt citate în scris cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înaintea termenului stabilit, precizându-se locul, data, ora.
Pe parcursul cercetării administrative, şedinţele comisiei de disciplină, respectiv şedinţele persoanelor
desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile prevăzute la art. 30 al H.G.
nr.1344/2007, sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al funcţionarului public/
contractual a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.
Art.37.-Persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public/contractualul a cărui faptă a fost
sesizată pot participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocaţi,
în condiţiile prevăzute de lege.
Art.38.- La primul termen comisia verifică respectarea termenului de depunere a sesizării şi verifică
elementele constitutive ale sesizării şi, în cazul în care condiţiile nu sunt îndeplinite, sesizarea se
clasează, întocmindu-se în acest sens un raport.
Art.39.-Actul administrativ al sancţiunii este emis de conducătorul instituţiei în termen de cel mult 10
zile lucrătoare de la data primirii raportului de la Comisia de disciplină.
Art.40. (A) Încălcarea cu vinovăţie de către un salariat (funcţionar public), indiferent de funcţia pe care
o ocupă, a îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinară şi
se sancţionează după caz cu:
a) mustrare scrisă
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni,
c) suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia
publică pe o perioada de 1 – 3 ani,
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioada de până la 1 an, e) destituirea din funcţia publică.
B) Încălcarea cu vinovăţie de către persoana contractuală, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a
îndatoririlor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează după caz cu:
a) avertisment scris,
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b) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă maximă de 10 zile lucrătoare.
c)
retrogradarea în funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pe o perioadă de maxim 60 zile,
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%, e) desfacerea disciplinară a
contractului individual de muncă.
Art.41.- Prezentarea cu întârziere la program, plecarea nejustificată de la serviciu în timpul programului
sau înainte de expirarea acestuia, absenţa nemotivată de la serviciu, comportarea necorespunzătoare în
relaţiile cu persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gornet-Cricov şi
cu petiţionarii, precum şi
orice altă manifestare prin care se aduce atingere folosirii complete a timpului de lucru atrage
sancţionarea persoanei încadrate vinovate cu una din sancţiunile prevăzute la art. 40 .
Art.42.1). La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare,
împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea
generală în serviciu a angajatului (funcţionar public sau persoană contractuală), precum şi de existenţa în
antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate.
2). Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după
audierea persoanei. Audierea acesteia trebuie consemnată în scris, într-un proces verbal distinct, sub
sancţiunea nulităţii. Refuzul persoanei de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la
abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.
3). Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 40 lit. A) alin. b – e se aplică de conducătorul
instituţiei la propunerea comisiei de disciplină, iar cea de la lit. A) alin. a) se aplică de conducătorul
instituţiei la propunerea directă a şefului de compartiment. Sancţiunile disciplinare de la art. 40 lit.
B) se aplică de conducătorul instituţiei la propunerea comisiei de disciplină.
4). Actul administrativ de sancţionare conform prevederilor art. 40 lit. a) se emite în termen de cel
mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină şi se comunică
salariatului (funcţionarului public) sancţionat, în termen de 5 zile calendaristice de la emitere.
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios
administrativ. Referitor la sancţiunile aplicate salariatului la art. 40, lit. b), decizia de sancţionare
se comunică persoanei sancţionate în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte
de la data comunicării. Comunicarea în toate cazurile se face cu semnătura de primire a persoanei
sancţionate sau prin scrisoare recomandată la domiciliul acestuia. Decizia de sancţionare aplicată la
art. 40 poate fi contestată, în conditiile legii, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.43.-Sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor (funcţionari publici) se radiază, de drept, după
cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare – mustrare scrisă,
b) în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată, sancţiunile de la art.
40 lit. b) – d),
c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea disciplinară „destituirea din funcţia publică“.
Radierea sancţiunilor disciplinare de la art. 40 A lit. a) şi b) se constată prin actul administrativ al
conducătorului instituţiei.
Art.44.- Răspunderea contravenţională a persoanelor din cadrul Primăriei comunei Gornet-Cricov se
angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de
serviciu.
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii salariaţilor se
pot adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul instituţia publică în care
este numit salariatul sancţionat.
Art.45.-Răspunderea civilă a salariatului se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Art.46.- Repararea pagubelor aduse instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art. 45 lit. a) şi b) se
dispune prin emiterea de către conducătorul instituţiei publice a unei dispoziţii de imputare, în termen de
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30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în
situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiaşi articol, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
(1). Împotriva dispoziţiei de imputare salariatul în cauză se poate adresa instanţei de contencios
administrativ.
(2). Dreptul conducătorului instituţiei publice de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de
3 ani de la data producerii pagubei.
(3). Suma stabilită prin dispoziţia de imputare se reţine în rate lunare din drepturile salariale
care se cuvin funcţionarului public sau persoanei contractuale.
(4).
Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi , împreună cu
celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.
(5). În cazul în care contractul de muncă sau raportul de muncă încetează, suma se recuperează de la
noul angajator al salariatului, pe baza titlului executoriu transmis de către angajatorul păgubit.
(6). Dacă persoana în cauză nu s-a reîncadrat în muncă sau prejudiciul nu a fost recuperat în termen
de 3 ani de la prima rată de reţinere, recuperarea sumei datorate se face conform prevederilor
Codului de procedură civilă.
Art.47.(1). Răspunderea persoanei din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei
Gornet-Cricov pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile
funcţiei publice pe care o ocupă, se angajează potrivit legii penale.
2). În cazul în care în urma sesizării Parchetului sau a organului de cercetare penală s-a dispus
începerea urmăririi penale, conducătorul instituţiei publice va lua măsura de suspendare a persoanei din
funcţia publică pe care o deţine.
3). Suspendarea din funcţie operează şi în cazul în care s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva
persoanei care a săvârşit o infracţiune de natură să-l facă incompatibil cu funcţia publică pe care o
ocupă.
4). Dacă Parchetul dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale în
cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi în cazul în care instanţa judecătorească dispune
achitarea sau încetarea procesului penal,suspendarea din funcţie încetează, iar persoana va fi reîncadrată
în funcţia deţinută şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
CAP. XI. MODIFICAREA SAU ÎNCETAREA RAPORTURILOR
DE SERVICIU ŞI CONTRACTUALE
Art.48.(1) Persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov pot fi
delegate sau detaşate de conducătorul instituţiei publice în care funcţionează să îndeplinească anumite
activităţi în afara instituţiei publice, în aceeaşi localitate sau în altă localitate.
(2) Delegarea se dispune în interesul instituţiei publice în care este încadrat funcţionarul public,
pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice şi cu acordul funcţionarului public maxim 90 zile
calendaristice într-un an. În cazul personalului contractual, delegarea se poate dispune pe o perioadă de
60 zile şi poate fi prelungită cu încă 60 de zile cu acordul acestuia.
(3) Pe timpul delegării, acesta îşi păstrează funcţia şi salariul, instituţia publică ce îl deleagă este
obligată să suporte costul legal al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare. Indemnizaţia de
delegare este cea stabilită de legislaţia în vigoare.
(4) Salariatul poate refuza delegarea dacă se află în una din situaţiile :
- graviditate,
- îşi creşte singur copilul minor,
- starea sănătăţii dovedită prin certificat medical, face contraindicată delegarea.
Art.49.(1) Detaşarea se dispune în interesul instituţiei publice în care urmează să- şi desfăşoare
activitatea funcţionarul public pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic, un
salariat poate fi detaşat mai mult de 6 luni, numai cu acordul său scris.
(2) Pe perioada detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale.
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Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest
salariu. Pe timpul detaşării în altă localitate, instituţia publică beneficiară este obligată să-i suporte costul
legal al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare.
Art.50.Salariatul poate refuza detaşarea în următoarele cazuri:
1. graviditate,
2. îşi creşte singur copilul,
3. starea sănătăţii, dovedită prin certificat medical, face contraindicată detaşarea,
4. detaşarea se efectuează într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare,
5. este singurul întreţinător de familie,
6. motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării.
Art.51.- a) Transferul ca modalitate de modificare a raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor
publici poate avea loc – în interesul serviciului sau la cererea funcţionarului public.
b) transferul se poate efectua într-o funcţie publică pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice
prevăzute în fişa postului.
c) transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută
de funcţionarul public şi numai cu acordul scris al
acestuia, în cazul transferului în altă localitate, funcţionarul public are dreptul la o indemnizaţie egală
cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care se transferă şi la un
concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suportă de unitatea la care se transferă, în termen de 15
zile de la data aprobării transferului.
Art.52.(a) Mutarea în cadrul altui compartiment poate fi temporară sau definitivă în cazul
funcţionarilor publici.
b) Mutarea definitivă în cadrul altei structuri funcţionale se aprobă cu acordul
scris al funcţionarului public.
c) Mutarea temporară în cadrul altei structuri funcţionale se dispune motivat, pe o perioadă de maxim 6
luni într-un an, cu respectarea pregătirii profesionale şi a salariului pe care îl are funcţionarul public.
Art.53.-Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante se realizează
prin promovarea temporară, maxim 6 luni, a unui funcţionar public care îndeplineşte
condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice respective, după obţinerea avizului Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este delegat să o
exercite este mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu.
CAP.XII. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU A
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GORNET-CRICOV

Art.54.Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una din
situaţiile:
A) de drept:
a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă,
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar,
c) este desemnat de către autoritate să desfăşoare activitate în cadrul unor misiuni diplomatice etc.
d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea încondiţiile legii,
e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, concentrat sau mobilizat,
f) este arestat preventiv,
g) efectuează tratament medical din străinătate,
h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pentru, pe o perioada mai mare de
o lună, in condiţiile legii;
i) carantină,
j) concediu de maternitate,
k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin sentinţă judecătorească,
l) forţă majoră,
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m) alte cazuri expres prevăzute de lege.
În termen de 5 zile calendaristice de la data încetării motivului suspendării, funcţionarul este
obligat să informeze în scris instituţia, iar conducătorul acesteia dispune în termen de 5 zile reluarea
activităţii de către salariat.
B) din iniţiativa funcţionarului
Raportul de serviciu se suspendă din iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau în cazul copilului handicapat până la
împlinirea vârstei de 3 ani.
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu
handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani.
c) pentru participarea la campanii electorale;
d) pentru participarea la greve.
1.Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris cu 15 zile calendaristice înainte de
data cu care se solicită suspendarea. Încetarea şi reluarea activităţii se fac prin actul administrativ emis
de conducătorul instituţiei.
2. Pe perioada suspendării raporturilor de serviciu, instituţia are obligaţia să rezerve postul aferent
funcţiei publice. Ocuparea acestuia se face pe perioadă determinată de către un funcţionar public din
corpul de rezervă a funcţionarilor publici sau de o persoană în regim contractual cu avizul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, egală cu perioada suspendării titularului.
3. Actul administrativ prin care se aprobă suspendarea sau reluarea activităţii se comunică A.N.F.P
în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Art.55.Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele condiţii:
a) concediu de maternitate,
b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, c) carantină,
d) efectuarea serviciului militar,
e) exercitarea unor funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative, judecătoreşti,
f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat,
g) forţă majoră,
h) arest preventiv,
i) alte situaţii prevăzute expres de lege.
Art.56.Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa persoanei contractuale în
următoarele situaţii:
a) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului handicapat
până la împlinirea vârstei de 3 ani.
b) Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau
în cazul copilului handicapat până la împlinirea vârstei de 18 ani.
c) concediu paternal,
d) concediu pentru formare profesională,
e) participarea la greve,
f) absenţe nemotivate,
g) exercitarea unor funcţii elective.
Art.57. Contractul de muncă poate fi suspendat din iniţiativa conducătorului instituţiei în
următoarele situaţii:
a) pe durata cercetării disciplinare prealabile,
b) ca sancţiune disciplinară,
c) în cazul în care angajatorul formulează plângere penală împotriva salariatului,
d) în cazul întreruperii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive
economice, structurale etc.
e) pe durata detaşării.
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Art. 58.Contractul de muncă poate fi suspendat şi prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată
pentru studii sau interese personale .
ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

Art.59. Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în următoarele situaţii:
a) de drept,
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris,
c) eliberarea din funcţie;
d) destituirea din funcţie;
e) demisie.
A) Raportul de serviciu încetează de drept în următoarele situaţii:
1. la data decesului funcţionarului,
2. la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public,
3. dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte următoarele cerinţe: nu are
cetăţenie română şi domiciliul în România, nu are capacitate deplină de exerciţiu, nu îndeplineşte
condiţiile de studii cerute de funcţia publică,
4. la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate,
5. ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, prin
sentinţă judecătorească definitivă,
6. a fost condamnat printr-o sentinţă judecătorească sau prin care s-a dispus privarea de libertate,
7. la data expirării termenului.
Constatarea cazurilor de încetare de drept a raporturilor de serviciu se face prin actul emis de
conducătorul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ivirii situaţiei şi se comunică în termen
de 10 zile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
B) Raportul de serviciu încetează şi prin acordul părţilor, consemnat în scris.
C) Eliberarea din funcţie pentru motive neimputabile funcţionarului are loc în următoarele situaţii:
1. instituţia îşi încetează activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate şi funcţionarul public nu este de
acord să o urmeze,
2. instituţia îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii,
3. ca urmare a reintegrării în funcţia publică a unui funcţionar eliberat sau destituit nelegal, pe baza unei
sentinţe judecătoreşti,
4. pentru incompetenţă profesională în cazul obţinerii calificativului “nesatisfăcător“ la
evaluarea performanţelor profesionale,
5. nu îndeplineşte condiţiile specifice de ocupare a postului,
6. starea sănătăţii, constatată prin expertiză medicală, nu-i mai permite să îndeplinească atribuţiile
corespunzătoare funcţiei public
D) Destituirea din funcţia publică se dispune prin act administrativ al conducătorului instituţiei, care se comunică
funcţionarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, pentru motive imputabile acestuia:

1. ca sancţiune disciplinară,
2. dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate şi funcţionarul public nu acţionează în termen de 10
zile calendaristice în vederea rezolvării incompatibilităţii.
E) Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris
conducătorului instituţiei. Demisia nu trebuie motivată şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

La încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public trebuie să predea lucrările şi bunurile care i-au
fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor.
La încetarea raporturilor de serviciu funcţionarul public îşi păstrează drepturile dobândite în cadrul
carierei, cu excepţia cazului când încetarea raporturilor a avut loc din motive imputabile lui.
În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul le consideră
netemeinice sau nelegale, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art. 60.Contractul individual de muncă al personalului contractual încetează în următoarele situaţii:
a) de drept, conform prevederilor art. 56 din Codul Muncii,
b) ca urmare a acordului părţilor, consemnat în scris,
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c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.
Art. 61.Concedierea
(1) Concedierea
reprezintă încetarea contractului
individual de muncă din iniţiativa
conducătorului instituţiei şi poate fi dispusă pentru motive care ţin sau nu de persoana angajatului.
(2) Este interzisă concedierea persoanelor contractuale pe următoarele criterii: sex, orientare sexuală,
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare,etnie, religie, opţiune politică,
handicap, apartenenţă, activitate sindicală, exercitarea în condiţiile legii a dreptului la grevă sau a
drepturilor sindicale etc.
(3) Conducătorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana angajatului în
următoarele cazuri :
- în cazul în care a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii,
- în cazul în care persoana contractuală este arestată preventiv pe o perioadă mai
mare de 30 zile,
- în cazul în care prin organele medicale se constată inaptitudinea fizică sau psihică a persoanei
contractuale pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
- în cazul în care persoana contractuală nu corespunde profesional postului;
- în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de
cotizaţie şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii .
(4) Cazurile în care este interzisă concedierea sunt cele prevăzute de art. 60 Codul Muncii.
(5) Concedierea pentru săvârşirea de abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină
a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării prealabile şi în
termenele prevăzute de lege, cercetare care se efectuează şi în cazul în care se dispune concedierea pe
motive profesionale.
(6) Persoanele contractuale concediate beneficiază de un preaviz ce nu poate
fi mai mic de 20 zile lucrătoare cu excepţia celor aflaţi în perioadă de probă.
(7) Dispoziţia de concediere se comunică persoanei în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:
- motivele care determină concedierea,
- durata preavizului,
- criteriile de stabilire a ordinii de prioritate,
- lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenele în care salariaţii pot opta
pentru un alt post vacant.
(8) Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei persoanei contractuale.
Art.62.Demisia este actul unilateral de voinţă al persoanei contractuale, care, printr-o notificare
scrisă, comunică conducătorului instituţiei încetarea contractului individual de muncă.
(1 ) Persoana contractuală poate cere încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
(2) Aceasta are dreptul de a nu-şi motiva demisia. Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 zile
calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 45 zile calendaristice pentru persoanele cu funcţii de
conducere. Conducătorul instituţiei poate renunţa de perioada de preaviz.
(3) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să-ţi producă toate efectele.
(4) Persoana contractuală poate demisiona fara preaviz daca conducatorul instituttiei nu-si

indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca
(5) Demisia produce efecte după 20 zile de la înregistrare dacă solicitantul şi conducătorul instituţiei
publice nu au convenit ca acestea să se producă mai repede. În cazul funcţiilor de conducere, termenul
este de 30 de zile.
CAP. XIII. CRITERII ŞI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALĂ A
SALARIAŢILOR
Art. 63. (1) Salariaţilor din cadrul Primăriei comunei Gornet-Cricov li se aplică procedurile şi criteriile
de evaluare profesională prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă.
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Evaluarea periodica se va realiza prin utilizarea de Fise de evaluare, prevazute de normele in vigoare .
(2) Rezultatele evaluarii vor fi exprimate prin punctaje.
(3) Rezultatele evaluarii profesionale vor putea fi utilizate in vederea:
selectiei salariatilor in vederea promovarii;
selectiei salariatilor prealabil operarii unei concedieri colective;
selectiei salariatilor corespunzatori profesionali.
(4)Neobtinerea unui punctaj minim ,sub 50% din punctajul maxim , la doua evaluari periodice
consecutive, va putea atrage neselectionarea salariatului in vederea promovarii , concedierea
salariatului pentru necorespundere profesionala.
CAP. XIV. REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA
PERSOANELOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI GORNET-CRICOV
Art.64 .Protecţia muncii constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop
asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi
sănătăţii persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov.
Art.65.În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a
echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme
prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie
eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi
de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă
specifice unităţii;
c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de
începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
d) să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor
şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;
g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi
afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta
este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a
testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să
asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific, conform prevederilor legale;
l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii
de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor
nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul
controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
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n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetării evenimentelor;
o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să
participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de
cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a
altor persoane;
q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
r) să asigure echipamente individuale de protecţie;
s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii
calităţilor de protecţie.
Art..66-Instruirea la locul de muncă cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă
şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului
de muncă şi/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind
activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim
ajutor.
ACCIDENTE DE MUNCĂ, BOALĂ PROFESIONALĂ

Art.67.- Prin accident de muncă
se înţelege vătămarea
violentă a organismului, precum
şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces;
Art.68.(1)Este de asemenea accident de muncă:
a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea
angajatorului;
b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv
în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara graniţelor ţării, în timpul şi din cauza
îndeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural sportive organizate, în
timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi;
d) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti;
e) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie
iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat;
f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul
persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă
organizat de aceştia, în timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a
accidentatului;
g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul
lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers;
h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice
sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru
îndeplinirea unei sarcini de muncă;
i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la
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adresa persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de
acestea, la o altă persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata
normală de deplasare;
j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru,
locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală,
echipamentul
individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă se afla în
baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi
invers;
k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de
angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;
l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice
române, delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul
prevăzute în documentul de deplasare;
m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul
altor ţări, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de
persoane juridice române cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau
perfecţionare a pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente
stagiului de practică;
o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur,
inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de
muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
p) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu,
ca urmare a unei agresiuni.
(2) În situaţiile menţionate la alin. (1) lit. g), h), i) şi l), deplasarea trebuie să se facă fără abateri
nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevăzute de
reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare.
Art.69.Accidentul de muncă în raport de urmările produse se clasifică în:
- accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile,
- accident care produce invaliditate,
- accident mortal,
- accident colectiv când sunt accidentaţi cel puţin 3 salariaţi din aceeaşi cauză.
Art.70.Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. Accidentul
de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de
muncă, precum şi la asigurător, potrivit legii.
Art.71.Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a
unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune
CAP.XV. COMISIA PARITARĂ
Art.72.
În cadrul
aparatului
funcţionează comisia paritară constituită în baza Dispozitiei
nr.324/2016, al cărei scop este asigurarea dialogului social în cadrul instituţiei publice precum şi
încheierea acordurilor colective. În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuţii:
a) propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei publice;
b) analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind
pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor
bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice;
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c) analizează şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al
funcţionarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei publice;
d) participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau instituţia
publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora şi
elaborează proiectul acordului colectiv;
e) urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituţia publică
cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici;
f) întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe
care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor
reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici;
g) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
CAP. XVI. RESPECTAREA REGULAMENTUL (UE) 679 / 2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ȘI PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

Art.73. Toti salariatii Primariei comunei Gornet-Cricov, care au acces sau lucreaza cu date cu caracter
personal , sunt obligati sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al
consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceprivește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date .
CAP. XVII. DISPOZIŢII FINALE
Art.74. Prezentul Regulament de ordine interioară intră în vigoare la data aprobării prin
Dispoziţia primarului comunei Gornet-Cricov.
Art.75. (1) Regulamentul de ordine interioară va fi comunicat prin grija salariatului cu atributii
de Resurse Umane ,salariaţilor Primăriei comunei Gornet-Cricov, căruia ii revine sarcina de a-l
aduce la cunoştinţa personalului din subordine, pe bază de semnătură.
(2) Pentru cei încadraţi în muncă după intrarea în vigoare a prezentului Regulament de ordine
interioară aducerea la cunoştinţă se va face de către salariatului cu atributii de Resurse Umane.
(3)
Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu dispoziţii legale ulterioare
privind raportul de serviciu al funcţionarilor publici şi contractul de muncă al personalului contractual.
Primar,
Calin Ion

pt. Secretar,
Buceanu Maria
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