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CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. (1) Regulamentul Intern al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara se aplica 

pentru aparatul propriu al autoritatii, respectiv: 

a) functionarilor publici; 

b) personalului contractual, indiferent de durata contractului individual de munca. 

(2) Prezentul Regulamentul Intern este intocmit in conformitate cu principiile 

fundamentale cuprinse in Constitutia Romaniei,completata si actualizata, Codul Muncii, 

aprobat prin legea nr.53/ 2003, completata si actualizata, coroborate cu cele ale Legii 

nr.40/ 2011 precum si cu dispozitiile Legii nr.188/1999, privind statutul functionarilor 

publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, HG 1425 /2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 

nr.319/2006-completata si actualizata, Legea 153/2017-LEGE-CADRU privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanta de Urgenta nr. 114 din 28 

decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura sanitara pe 

anii 2019-2021, Ordonanta nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare-Republicare, Legea nr.202 /2002 privind egalitatea de sanse si 

de tratament intre femei si barbate –Republicare, Legea 15/2016 privind modificarea si 

completarea Legii nr.349/2002 si pentru combaterea efectelor produselor din tutun, HG 

nr.355/2007 privind supravegherea lucratorilor-cu modificarile si completarile 

ulterioare, OUG nr.96/2003 actualizataa, privind protectia maternitatii la locul de 

munca, HG 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din 

administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare-

Republicare, Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.2. Urmatorii termeni vor fi intrepretati astfel: 

• Functionar public - persoana numita in conditiile legii intr-o functie publica in cadrul 

Directiei de Sanatate Publica Hunedoara; 
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• Personal contractual - denumit in continuare si salariat sau persoana angajata - 

persoana fizica angajata cu contract individual de munca si care presteaza munca in 

cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara ; 

• Raporturi de munca - denumite in continuare si relatii de munca - relatiile ce iau 

nastere intre Directia de Sanatate Publica Hunedoara, in calitate de angajator si salariat, 

ca urmare a incheierii contractului individual de munca; 

• Raporturi de serviciu - relatiile ce se stabilesc intre Directia de Sanatate Publica 

Hunedoara, ca serviciu public deconcentrat  al Ministerului Sanatatii si functionarul 

public numit in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara. 

Art.3. (1) Personalul prevazut la pct. 2, lit. a) si b) are obligatia ca, pe perioada detasarii 

sau delegarii la alte unitati, sa respecte atat prevederile cuprinse in prezentul regulament, 

cat si reglementarile proprii ale unitatilor respective. 

(2). Prin aplicarea prezentului regulament, functionarii publici si personalul contractual 

din cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, au obligatia sa dovedeasca 

profesionalism, cinste, ordine si disciplina, sa asigure exercitarea corecta a atributiilor 

Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, stabilite in concordanta cu Regulamentul de 

organizare si functionare si a structurii organizatorice a Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara. 

Art.4. Regulamentul intern cuprinde urmatoarele categorii de dispozitii: 

a) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme 

de incalcare a demnitatii salariatilor; 

b) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul institutiei; 

c) drepturile si obligatiile angajatorului; 

d) drepturile si obligatiile angajatilor, personal contractual si functionari publici; 

e)obligatiile functionarilor publici privind declararea corecta a averii, intereselor si 

incompatibilitatilor; 

f) politica de disciplina si organizarea muncii in cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara; 

g) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile; 

h) reguli concrete referitoare la procedura disciplinara, in institutie; 

i)procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale functionarilor 

publici si ale personalului contractual; 

j) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale. 

Art.5. Dispozitiile din Regulamentul Intern, au fost elaborate tinand seama de 

urmatoarele principii fundamentale: 

a) libertatea muncii este garantata prin Constitutie; 

b) dreptul la munca nu poate fi ingradit; 

c) raporturile de serviciu si raporturile de munca se bazeaza pe principiul 

consensualitatii si al bunei credinte; 

d) dreptul la asociere sindicala este garantat, atat functionarilor publici, cat si 

personalului contractual, in conditiile legii. Cei interesati pot, in mod liber, sa infiinteze 

organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora; 
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e) functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii, 

avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si 

protejarea statutului lor; 

f) in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, este constituita o comisie paritara 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare alcatuita din: 4 membri titulari din care 

conform prevederilor legale, 2 membri sunt desemnati de catre directorul executiv si 2 

membri titulari, desemnati de catre sindicatele reprezentative al institutiei, 2 membri 

supleanti: unul desemnat de conducatorul institutiei si 1 membru supleant desemnat de 

catre sindicatele reprezentative din institutie prin acordul scris al acestora; 

g) comisia paritara are urmatoarele atributii principale: 

-  propune periodic masuri de imbunatatire a activitatii autoritatii sau institutiei publice; 

- analizeaza si avizeaza planul anual de perfectionare profesionala, precum si orice 

masura privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, in conditiile in care 

aceasta implica utilizarea fondurilor bugetare ale autoritatii sau institutiei publice; 

- analizeaza si, daca este cazul, formuleaza propuneri privind flexibilizarea programului 

de lucru al functionarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autoritatii 

sau institutiei publice; 

- participa, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de catre autoritatea sau 

institutia publica cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu 

reprezentantii acestora si elaboreaza proiectul acordului colectiv; 

- urmareste permanent realizarea acordurilor colective incheiate intre autoritatea sau 

institutia publica cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentantii functionarilor 

publici; 

- intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor incheiate in 

conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum 

si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici sau reprezentantilor 

functionarilor publici; 

- indeplineste si alte atributii prevazute de lege. 

h) in exercitarea atributiilor sale, comisia paritara emite avize consultative. Avizul se 

adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor comisiei paritare. Comisia 

paritara adopta avize cu unanimitate de voturi. 

i) avizul comisiei paritare este intotdeauna consultativ scris si motivat. Avizul poate fi 

favorabil, favorabil cu obiectiuni sau nefavorabil. 

j)functionarii publici isi pot exercita dreptul la greva in conditiile legii,cu respectarea 

principiului continuitatii si celeritatii servicului public. 

k) functionarii publici care se afla  greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi 

salariale, pe durata grevei. 

l) salariatii angajati cu contract individual de munca au dreptul la greva pentru apararea 

intereselor profesionale,economice si sociale. 

m)personalul contractual se supune prevederilor art.234 din Codul 

Muncii,alin.(1) »greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre 

salariati » 
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n) prezentul regulament poate fi completat prin Anexe ce contin proceduri sau norme 

interne de serviciu aprobate de catre directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

NEDISCRIMINAREA SI INLATURAREA ORICAREI FORME DE 

INCALCARE 

A DEMNITATII SALARIATILOR 

 

Art.6. Egalitatea de tratament, fata de toti salariatii si functionarii publici 

Conform prevederilor Ordonantei nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si 

sanctionarea tuturor formelor de discriminare - republicare, este interzisa orice forma de 

discriminare directa sau indirecta a oricarui salariat (personal contractual si functionar 

public). 

(1) Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe 

baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, 

orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, 

apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau 

efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de 

egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute 

de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale 

vietii publice. 

(2) Principiul egalitatii intre cetateni, al excluderii privilegiilor si discriminarii sunt 

garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi: 

a) dreptul la un tratament egal in fata instantelor judecatoresti si a oricarui alt organ 

jurisdictional; 

b) dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului impotriva violentelor 

sau maltratarilor din partea oricarui individ, grup sau institutie; 

c) drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata 

publica si de a avea acces la functii si demnitati publice; 

d) drepturile civile, in special: 

- dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei; 

- dreptul de a parasi tara si de a se intoarce in tara; 

- dreptul de a obtine si de a renunta la cetatenia romana; 

- dreptul de a se casatori si de a-si alege partenerul; 

- dreptul de proprietate; 

- dreptul la mostenire; 

- dreptul la libertatea de gandire, constiinta si religie; 

- dreptul la libertatea de opinie si de exprimare; 
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- dreptul la libertatea de intrunire si de asociere; 

- dreptul de petitionare. 

e) drepturile economice, sociale si culturale, in special: 

- dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de munca echitabile si 

satisfacatoare, la protectia impotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la 

o remuneratie echitabila si satisfacatoare; 

- dreptul de a infiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate; 

- dreptul la locuinta; 

- dreptul la sanatate, la ingrijire medicala, la securitate sociala si la servicii sociale; 

- dreptul la educatie si la pregatire profesionala; 

- dreptul de a lua parte, in conditii de egalitate, la activitati culturale si sportive; 

f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice. 

(3) Conform prevederilor Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si 

de tratament intre femei si barbati - republicare: 

a) prin discriminare directa se intelege situatia in care o persoana este tratata mai putin 

favorabil, pe criterii de sex, decat este, a fost sau ar fi tratata alta persoana intr-o situatie 

comparabila; 

b) prin discriminare indirecta se intelege situatia in care o dispozitie, un criteriu sau o 

practica, aparent neutra, ar dezavantaja in special persoanele de un anumit sex in raport 

cu persoanele de alt sex, cu exceptia cazului in care aceasta dispozitie, acest criteriu sau 

aceasta practica este justificata obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a 

acestui scop sunt corespunzatoare si necesare; 

c) prin hartuire se intelege situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat 

de sexul persoanei, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii persoanei in cauza si 

crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

d) prin hartuire sexuala se intelege situatia in care se manifesta un comportament nedorit 

cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect 

lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, 

degradant, umilitor sau jignitor; 

e) prin actiuni pozitive se inteleg acele actiuni speciale care sunt intreprinse temporar 

pentru a accelera realizarea in fapt a egalitatii de sanse intre femei si barbati si care nu 

sunt considerate actiuni de discriminare; 

f) prin munca de valoare egala se intelege activitatea remunerata care, in urma 

compararii, pe baza acelorasi indicatori si a acelorasi unitati de masura, cu o alta 

activitate, reflecta folosirea unor cunostinte si deprinderi profesionale similare sau egale 

si depunerea unei cantitati egale ori similare de efort intelectual si/ sau fizic; 

g) prin discriminare bazata pe criteriul de sex se intelege discriminarea directa si 

discriminarea indirecta, hartuirea si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta 

persoana la locul de munca sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea; 

h) prin discriminare multipla se intelege orice fapta de discriminare bazata pe doua sau 

mai  multe criterii de discriminare prin discriminare multipla. 

Art.7. Discriminarea 
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1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care 

dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca, 

referitoare la: 

a) anuntarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru 

ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; 

b)incheierea, suspendarea, modificarea si/ sau incetarea raportului juridic de munca ori 

de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; 

d) stabilirea remuneratiei; 

e) beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitate sociala; 

f) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, 

specializare si recalificare profesionala; 

g) evaluarea performantelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesionala; 

i) aplicarea masurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; 

k) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare 

(2) Functionarii publici si personalul contractual, care vor fi autorii dovediti ai unor 

fapte prevazute mai sus, vor fi sanctionati conform prevederilor legale. 

 

CAPITOLUL III 

PROTECTIA, IGIENA, SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA 

PROTECTIA MATERNITATII 

 

Art. 8.(1) Directia de Sanatate Publica Hunedoara, are obligatia sa asigure functionarilor 

publici si personalului contractual conditii normale de munca si igiena, luand toate 

masurile necesare, pentru protejarea sanatatii si integritatii fizice a acestora, dupa cum 

urmeaza: 

a) instructiunile prevazute in prezentul Regulament Intern, impun fiecarei persoane sa 

vegheze atat la securitatea si sanatatea sa, cat si a celorlalte persoane numite sau 

angajate, in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara; 

b) conform prevederilor Legii nr. 349/2002si a Legii 15/2016  pentru prevenirea si 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun cu modificarile si completarile 

ulterioare, fumatul este permis in institutie, in spatii special amenajate; 

c) in incinta Directiei de Sanatate Publica Hunedoara este interzis consumul bauturilor 

alcoolice precum si prezenta la serviciu in stare de ebrietate a salariatilor; 

d) in conformitate cu prevederile Codului Muncii - protectia salariatilor prin servicii 

medicale : medicul de medicina muncii are ca sarcina principala asigurarea controlului 

medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii raporturilor 

de munca si a raporturilor de serviciu, poate propune angajatorului schimbarea locului 

de munca sau a felului muncii unor salariati determinata de starea de sanatate a acestora; 

e) functionarii publici si personalul contractual beneficiaza de grupuri sanitare curate si 

dotate cu materiale de stricta necesitate si substante dezinfectante, in vederea crearii 
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unui confort necesar, respectarii intimitatii fiecaruia, precum si pentru preintampinarea 

imbolnavirilor; 

f) efectuarea curateniei in birouri, grupuri sanitare, holuri, se va face numai cu materiale 

specifice si aparate electrice adecvate. 

(2) Nerespectarea prevederilor de la alin. 1 al prezentului articol este considerata abatere 

disciplinara si va atrage sanctionarea disciplinara a celor ce se vor face vinovati de 

incalcarea lor. 

(3) Dispozitiile cuprinse in acest capitol se completeaza cu dispozitiiIe Codului muncii, 

legislatiei de securitate si sanatate a muncii si cu prevederile H.G. nr. 355/2007 privind 

supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor 

sunt: 

-  examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, 

promovarea sanatatii la locul de munca. 

- examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste aptitudinea/ 

aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru 

profesia/ functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze privind: 

a) compatibilitatea/ incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul 

examinarii si viitorul loc de munca; 

b) existenta/ inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea 

celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca; 

c) existenta/ inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/ sau 

calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate; 

d) existenta/ inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii. 

(4) In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de 

medicina muncii poate face propuneri pentru: 

a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si 

la starea de sanatate a lucratorului, in situatia prevazuta la art. 15 lit. b); 

b) indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca; 

c) includerea in circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor 

persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita. 

Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru: 

a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada 

determinata sau nedeterminata; 

b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori 

alte activitati; 

c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia. 

Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului, care va 

completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de identificare a 

factorilor de risc profesional. In situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este 

obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii 

de la locul sau de munca anterior. 

Examenul medical la angajarea in munca consta in: 
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a) anamneza medicala profesionala si neprofesionala si examenul clinic general; 

b) examenele medicale clinice si paraclinice. La indicatia medicului de medicina muncii, 

pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, 

examenul medical la angajarea in munca pentru locurile de munca si activitatile cu 

expunere la factori de risc profesional cuprinde si examene medicale suplimentare . 

Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se inregistreaza in 

dosarul medical. 

Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a examenului medical 

la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a 

examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului 

medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca 

respectiv. 

Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in munca se 

completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, in doua exemplare, unul 

pentru angajator si celalalt pentru lucrator. 

Examenul medical de adaptare in munca se efectueaza la indicatia medicului specialist 

de medicina muncii in prima luna de la angajare si are urmatoarele scopuri: 

a) completeaza examenul medical la angajarea in munca, in conditiile concrete noilor 

locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relatiile om-

masina, relatiile psihosociale in cadrul colectivului de munca); 

b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii; 

c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de munca si 

recomanda masuri de inlaturare a acestora. 

Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri: 

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii in munca pentru 

profesia/ functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de 

aptitudine; 

b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si 

locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional; 

c) diagnosticarea bolilor profesionale; 

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie; 

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la 

acelasi loc de munca; 

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea 

produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contact prin natura activitatii 

sale. 

Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor sau anumitor 

lucratori in caz de suspiciune de boala medicala. 

Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele intocmite conform 

modelului prevazut in anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului 

specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului sau la propunerea 

angajatorului. 

Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele: 
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a) inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul 

medical in vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pana in 

momentul examenului medical respectiv; 

b) examenul clinic general, conform dosarului medical;  

c) examenele clinice si paraclinice si examenului indicat de catre medicul specialist de 

medicina muncii; 

d) inregistrarea rezultatelor in dosarul medical;  

e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, de catre medicul specialist 

de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator. 

Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de 

minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in 

termen de 7 zile de la reluarea activitatii. 

Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele scopuri: 

a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/ functiei avute 

anterior sau noii profesii/ functii la locul de munca respectiv; 

b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de munca si a unor activitati specifice 

profesiei sau functiei, daca este cazul; 

c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii 

si a capacitatii sale de munca.  

Sefii/ coordonatorii, compartimentelor, serviciilor si birourilor din cadrul Directiei de 

Sanatate Publica Hunedoara, raspund pentru efectuarea Fisei de aptitudinii, a salariatilor 

din subordine. 

Protectia Maternitatii 

In sensul prevederilor O.U.G. nr. 96/ 2003 privind protectia maternitatii la locurile de 

munca, termenii si expresiile de mai jos sunt definite dupa cum urmeaza: 

a) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale 

fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de 

familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare; 

b) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea 

concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de 

lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 

6 luni de la data la care a nascut; 

c) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea 

concediului de lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la 

inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale 

eliberate de medicul de familie in acest sens; 

d) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite 

salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea 

consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a 

medicului specialist; 

e) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are 

obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu 

durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii; 
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f) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele gravide, 

pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/ sau a fatului ori a copilului lor. 

Angajata are obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui 

document medical care sa ateste starea de graviditate sau de lauzie, urmand sa 

informeaze in scris angajatorul, anexand si documentele justificative. 

Directia de Sanatate Publica Hunedoara in calitate de angajator va informa in scris 

salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile 

lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din acestea. 

In cazul in care o salariata se afla in una dintre situatiile si desfasoara la locul de munca 

o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni 

asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator 

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

munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului 

de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale. 

In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa 

indeplineasca obligatia prevazuta mai sus, angajatele au dreptul la concediu de risc 

maternal. 

Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce 

nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care 

va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte 

concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 

asigurari sociale. 

Art.9. Comitetul de securitate si sanatate in munca. 

In scopul asigurarii implicarii salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in 

domeniul securitatii si sanatatii muncii, s-a constituit la nivelul directiei un comitet de 

securitate si sanatate in munca, componenta si atributiile acestuia fiind stabilite prin act 

administrativ al conducatorului Directiei de Sanatate Publica Hunedoara.  

Art.10. Protectia functionarilor publici si a personalului contractual prin servicii 

medicale: 

(1) Conducerea Directiei de Sanatate Publica Hunedoara are obligatia de a asigura 

accesul persoanelor numite sau angajate in cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara, la serviciul medical de medicina muncii, apeland la serviciile unui medic de 

medicina muncii. 

(2) Medicul de medicina muncii, are ca atributii principale sarcinile prevazute in Codul 

Muncii, completate cu legislatia specifica in domeniu. 

(3) Medicul de medicina muncii, este membru de drept in comitetul de securitate si 

sanatate in munca. 

Art.11. Comportarea in caz de accidente sau incidente la locul de munca cuprinde: 

a) toate incidentele sau accidentele survenite in timpul desfasurarii activitatii sau pe 

traseul de deplasare la si de la serviciu, vor fi comunicate de urgenta conducatorului 

locului de munca si directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara sau 

inlocuitorul de drept al acestuia. 
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b) accidentul care a produs invaliditate, deces, precum si accidentele colective, vor fi 

comunicate imediat catre conducerea ministerului, Inspectoratului Teritorial de Munca 

Hunedoara, precum si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii. 

Art.12. Utilizarea echipamentelor tehnice si de protectie, din dotare: 

(1) Fiecare angajat este obligat sa utilizeze echipamentul de protectie, conform 

instructiunilor proprii de lucru, fiind interzisa utilizarea acestuia in alte scopuri. 

(2) Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotica, autovehicule, 

aparate - in general toate materialele incredintate persoanei numite sau angajate in cadrul 

directiei, pentru executarea in bune conditiuni a atributiunilor de serviciu. 

(3) Este interzisa interventia din proprie initiativa asupra echipamentului tehnic sau de 

protectie, daca intretinerea acestuia este de competenta unui specialist. Orice persoana 

numita sau angajata in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, este obligata sa 

apeleze la serviciile persoanelor autorizate in acest scop. 

(4) Executarea sarcinilor de munca, implica intretinerea si curatarea echipamentului 

tehnic si de lucru, personalul fiind obligat sa-si consacre timpul necesar acestei sarcini, 

conform instructiunilor proprii de lucru si cerintele fiselor tehnice ale aparaturii tehnice 

si substantelor de lucru.  

Art.13. Dispozitii aplicabile in cazul situatiilor de urgenta: 

In caz de pericol (cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unitatii se va efectua 

conform Procedurii de urgenta si a Planului de evacuare. 

Art.14. Pagube produse sau suferite de functionarii publici sau de catre personalul 

contractual: 

(1) Lucrarile, documentatia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecarui 

compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora in dulapuri, camere prevazute cu 

sisteme si dispositive de inchidere. 

(2) In stare de urgenta sau necesitate, mai ales in cazul existentei in dulapuri a unor 

produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forta 

majora, conducerea Directiei de Sanatate Publica Hunedoara poate sa dispuna 

deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face in prezenta celor interesati. In cazul 

absentei salariatului sau refuzului lui de a participa la actiune, deschiderea se va face in 

prezenta unui tert, angajat al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara si a unui 

reprezentant al salariatilor. 

 

CAPITOLUL IV 

DREPTURI SI OBLIGATII PRIVIND RAPORTURILE DE MUNCA  

SI DE SERVICIU 

 

Art.15. Drepturile si obligatiile angajatorului: 

(1) Angajatorul are urmatoarele drepturi: 

(a) sa stabileasca organizarea si functionarea institutiei; 

(b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare angajat (fisa postului); 

(c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru functionari publici sau personalul 

contractual, sub rezerva legalitatii lor; 
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(d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

(e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare 

conform legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului de ordine 

interioara; 

(f) sa-si recupereze de la persoanele vinovate sumele ce reprezinta contravaloarea 

pagubelor materiale produse de acestea, din vina si in legatura cu munca lor, in temeiul 

normelor si principiilor raspunderii civile contractuale; 

(g)angajatorul prin reprezentantul legal - directorul executiv, are dreptul sa emita 

dispozitii tuturor salariatilor subordonati ierarhic (inclusiv director executiv adjunct); 

(2)Angajatorul, in vederea bunei desfasurari a activitatii are urmatoarele obligatii: 

a) sa informeze functionarii publici si personalul contractual, asupra conditiilor de 

munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea raporturilor de serviciu si a 

relatiilor de munca; 

b) sa puna la dispozitia persoanelor numite sau angajate in cadrul directiei, spatiu de 

lucru cu dotari, mijloace materiale si de lucru necesare asigurarii unor conditii 

corespunzatoare de munca, pentru atingerea standardelor de performanta cerute 

indeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecaruia; 

c) sa urmareasca periodic, modul in care dotarea serviciilor si compartimentelor de 

munca, este realizata, in raport de cerintele si specificul fiecarei activitati; 

d) sa organizeze activitatea functionarilor publici si a personalului contractual, tinand 

cont de strategia ministerului, precizand prin fisa postului atributiile fiecaruia in raport 

de studiile, pregatirea profesionala si specialitatea acestuia stabilind in mod corect si 

echitabil volumul de munca al fiecaruia; 

e) in limita bugetului si a reglementarilor in vigoare, sa acorde functionarilor publici si 

personalului contractual, drepturile ce decurg din regulamentul de organizare si 

functionare al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, din contractul colectiv de munca 

si din contractele individuale de munca; 

f) sa se consulte cu sindicatul si comisia paritara in privinta deciziilor susceptibile sa 

afecteze substantial drepturile si interesele functionarilor publici si personalului 

contractual; 

g) sa asigure conditiile necesare aplicarii dispozitiilor legale in vigoare, referitoare la 

securitatea muncii si prevenirea incendiilor, timpul de lucru si timpul de odihna, 

acordarea drepturilor pentru munca prestata; 

h) sa plateasca drepturile salariale la termenele si in conditiile stabilite; 

i) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina, sa retina si sa vireze 

contributiile si impozitele datorate de persoanele numite sau angajate in cadrul directiei, 

in conditiile legii; 

j) sa raspunda pentru legalitatea si oportunitatea dispozitiilor date subalternilor, atat in 

cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara cat si in afara acesteia; 

k) sa organizeze periodic forme de instruire si formare profesionala, in raport de 

realizarea si calitatea muncii fiecarui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor 

avute; 

1) sa sprijine si sa stimuleze initiativa si capacitatea profesionala a salariatilor; 
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m) sa creeze conditii de prevenire si inlaturare a tuturor cauzelor sau imprejurarilor, care 

pot produce pagube patrimoniului Directiei de Sanatate Publica Hunedoara; 

n) sa respecte prevederile legale in legatura cu numirea functionarilor publici, angajarea 

personalului contractual si a colaboratorilor; 

o) sa infiinteze registrul general de evidenta al angajatilor si sa opereze inregistrarile 

prevazute de lege; 

p) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea solicitantului de 

persoana numita (functionar public) sau persoana angajata (salariat) in cadrul Directiei 

de Sanatate Publica Hunedoara;  

r) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal. 

Art.16. Drepturile si obligatiile personalului contractual: 

(1) Personalul contractual are, in principal, urmatoarele drepturi: 

a) la salarizare pentru munca depusa; 

b) la repaus zilnic si saptamanal; 

c) la concediu de odihna anual si concediu suplimentar, corespunzator locului de munca, 

concedii medicale si la alte concedii, in conditiile legii; 

d) la egalitate de sanse si de tratament; 

e) la demnitate in munca; 

f) la securitate si sanatate in munca; 

g) la acces la formarea profesionala; 

h) la informare si consultare; 

i) de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de 

munca; 

j) la protectie in caz de concediere; 

k) la negociere colectiva si individuala; 

l) de a participa la actiuni colective, dreptul la greva; 

m) de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

n) sa fie informat despre orice modificare care apare in legatura cu locul muncii, felul 

muncii, salarizare, timpul de munca si timpul de odihna; 

o) sa fie informat de orice modificare a relatiilor de subordonare si colaborare la locul 

sau de munca; 

p) sa nu se supuna nici unei incercari de subordonare din partea altei persoane decat cea 

a sefului direct; 

q) sa-si informeze seful direct de orice incercare de incalcare a drepturilor sale; 

r) sa refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse in contractul individual de 

munca sau in fisa postului ; 

s) sa informeze angajatorul de orice incercare de incalcare a sarcinilor de serviciu de 

catre seful direct si de orice incercare de stabilire a unei relatii de subordonare de catre 

alta persoana decat a sefului sau direct; 

t) sa solicite asistenta organizatiei sindicale in cazul suspiciunii de sanctionare datorita 

exercitarii drepturilor sale; 
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u) sa solicite asistenta organizatiei sindicale in toate situatiile in care ii este periclitat 

locul de munca, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevazute in contractul colectiv 

de munca sau in legislatia in vigoare. 

(2) Personalului contractual ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; 

b) de a respecta disciplina muncii; 

c) de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de 

munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca; 

d) de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; 

e) de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; 

f) de a respecta secretul de serviciu; 

g) sa nu execute nici o sarcina ce-i depaseste cadrul fisei postului si competentelor 

corespunzatoare pregatirii profesionale; 

h) sa nu faca uz de calitati neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregatirea 

dobandita; 

i) sa nu incerce sa stabileasca relatii de subordonare cu colegii de la locul sau de munca, 

altele decat cele cuprinse in fisa postului; 

j) sa respecte clauza de confidentialitate dintre el si angajator; 

k) sa se conformeze dispozitiilor date de directorul executiv caruia ii este subordonat 

direct sau indirect, cu exceptia cazurilor care nu corespund prevederilor legale in vigoare 

cat si a atributiilor fisei postului. 

In asemenea cazuri, salariatul are obligatia sa motiveze in scris, refuzul indeplinirii 

dispozitiei primite. Daca directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, 

care a dat dispozitia staruie in executarea acesteia, va trebui sa o formuleze in scris.  

Art.17. Drepturile si indatoririle functionarilor publici 

(1) Functionarii publici numiti in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, au 

urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la opinie; 

b) dreptul la informare si consultare; 

c) dreptul la egalitate si sanse in tratament; 

d) dreptul la demnitate in munca; 

e) dreptul la asociere sindicala; 

f) dreptul la greva, in conditiile legii; 

g) dreptul la retributie pentru activitatea depusa  

h) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; 

i) dreptul la concediu de odihna, concedii medicale si la alte concedii, in conditiile legii; 

j) dreptul de a avansa in grade, clase si categorii, potrivit prevederilor legale; 

k) dreptul la conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatate si 

integritatea fizica; 

1) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a 

mediului de munca; 

m) dreptul de a beneficia, in exercitarea atributiilor lor, de protectia legii; 
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n) dreptul de a le fi asigurata protectie impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de 

ultraj carora le-ar putea fi victime in exercitarea functiei publice sau in legatura cu 

acestea; 

(2) Functionarii publici au urmatoarele indatoriri: 

a) sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea, 

indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii 

persoanelor fizice sau juridice, prestigiului corpului functionarilor publici. 

b) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege; 

c) sa se abtina, in exercitarea atributiilor ce le revin, de la exprimarea sau manifestarea 

publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic 

si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru; 

d) sa raspunda, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe 

care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate; 

e) sa se conformeze dispozitiilor primate de la sefii ierarhici, cu exceptia cazurilor in 

care apreciaza ca aceste dispozitii sunt ilegale. In asemenea cazuri functionarul public 

are obligatia sa refuze in scris si motivat indeplinirea dispozitiilor primite. Daca cel care 

a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu 

exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala; 

f) sa pastreze secretul de stat si secretul de serviciu, in conditiile legii; 

g) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de 

care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, cu exceptia informatiilor de interes 

public; 

h) sa nu solicite sau sa accepte direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, in 

indeplinirea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje; 

i) sa prezinte in conditiile legii, conducatorului Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, 

declaratia de avere, la numirea, precum si la eliberarea din functie; 

j) sa rezolve, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate; 

k) sa nu primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa intervina 

pentru solutionarea acestor cereri; 

1) sa urmeze forme de perfectionare profesionala organizate potrivit legii;  

m) sa se conformeze programului de lucru al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara; 

n) sa anunte personal sau prin alta persoana, conducerea Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara in situatia cand din motive obiective sau din cauza imbolnavirii, absenteaza 

de la serviciu, in cursul zilei in care are loc absenta, sau in cel mult 24 ore; 

o) sa aduca la cunostinta sefului ierarhic, orice neregula constatata, abatere sau greutate 

in munca; 

p) sa aiba o comportare corecta si demna in cadrul raporturilor de serviciu, sa isi ajute 

colegii sau colaboratorii in ducerea la indeplinire a obligatiilor de serviciu; 

q) sa se prezinte la serviciu in tinuta decenta, sa faca si sa mentina ordinea si curatenia la 

locul de munca, conform sarcinilor ce-i revin prin fisa postului; 

r) sa fumeze in spatiile special amenajate din cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Hunedara ; 

s) sa cunoasca si sa respecte politicile de securitate si sanatate a muncii si de prevenire si 
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stingere a incendiilor; 

t) sa nu utilizeze timpul de lucru in scopuri personale; 

u) sa respecte regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor 

prevazute de legislatia in vigoare pentru functionarii publici. In acest sens, functionarii 

publici numiti in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, nu pot detine functii in 

regii autonome, societati comerciale sau in alte unitati cu scop lucrativ si nu pot exercita 

la societati comerciale, cu capital privat, activitati cu scop lucrativ care au legatura cu 

atributiile ce le revin din functiile publice pe care le detin si de asemenea, nu pot fi 

mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia 

pe care o indeplinesc si nu pot face parte din administratia unei firme (societate, regie, 

etc.) persoana juridica; 

v) le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare 

pentru promovarea unei activitati comerciale sau in scopuri electorale; 

z) functionarii publici de conducere trebuie sa prezinte obiectivitate in evaluarea 

functionarilor publici din subordine; 

aa) functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu 

abilitatile si pregatirea profesionala;  

bb) pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, 

beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:  

- organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;  

- urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau 

institutiei publice; 

(cc) functionarii publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata 

este mai mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, organizate in tara sau in strainatate, 

finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor 

lucra in administratia publica intre 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional 

cu numarul zilelor de perfectionare profesionala, daca pentru programul respectiv nu 

este prevazuta o alta perioada.  

(dd) functionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesionala, in conditiile 

alin. (2) lit. (cc) ale caror raporturi de serviciu inceteaza, potrivit dispozitiilor art 516 

lit.b,d, si e, ale art. 517 alin ( 1) lit g, j sau art. 519 alin (1) lit e din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, inainte de implinirea termenului prevazut sunt obligati sa 

restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si, dupa caz, 

drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii 

proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.  

(ee) prevederile alin. anterior nu se aplica in cazul in care functionarul public nu mai 

detine functia publica din motive neimputabile acestuia.  

(ff) in cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare, dar nu au 

absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie institutiei sau autoritatii publice 

contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si drepturile salariale 

primite in perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii, daca acestea au fost 

suportate de autoritatea sau institutia publica.  
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gg) nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de 

stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat. 

  

 

CAPITOLUL V 

ORGANIZAREA MUNCII 

 

Art.18. Timpul de munca. 

(1)Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla 

la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform 

prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil 

si/ sau ale legislatiei in vigoare. 

(2) Durata normala a timpului de munca pentru functionarii publici si pentru personalul 

contractual, este de regula de 40 de ore pe saptamana si se realizeaza prin saptamana de 

lucru de 5 zile. Pentru anumite categorii de salariati cu contract individual de munca si 

in functie de specificul activitatii, durata normala a a timpului de lucru este de 6 sau 7 

ore pe zi si de 30, respectiv 35 ore pe saptamana; 

(3) La Directia de Sanatate Publica Hunedoara, programul normal de lucru in zilele de 

luni pana joi inclusiv, incepe la orele 7.30 si se termina la ora la care expira durata 

normala a timpului de lucru pentru fiecare angajat. 

 (4) Conducerea Directiei de Sanatate Publica Hunedoara isi rezerva dreptul, respectand 

limitele si procedurile impuse de legislatia in vigoare, de a modifica programul de lucru, 

in functie de nevoile serviciului, in situatii in care se impune acest lucru. 

(5) Inainte de inceperea programului de lucru, precum si la sfarsitul orelor de program, 

salariatii sunt obligati sa semneze condica de prezenta de la locul de munca unde sunt 

incadrati. 

(6) Salariatii care intarzie la programul de lucru stabilit, trebuie sa raporteze superiorului 

ierarhic situatia, chiar daca este vorba de un caz de forta majora (imediat ce acesta 

inceteaza). 

(7) Toate absentele trebuie motivate, instiintandu-se superiorul ierarhic. In cazul in care 

absenta s-a datorat unui caz neprevazut sau unui motiv independent de vointa celui in 

cauza (boala, accident, etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat. 

(8) Programul de munca pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara se stabileste astfel: 

- Relatii publice registratura si secretariat  este : de luni pana joi  intre orele 7.30-16.00, 

Vineri : 7.30-13.30 ;  40 ore pe saptamana ; 

- Compartiment supraveghere si control boli transmisibile  

a) personal medico- sanitar cu studii superioare este:  de luni pana joi  intre orele 7.45-

15.00 ; Vineri : 7.30-13.30 ; 35 ore pe saptamana ; 

b) personal cu studii medii: este de luni pana joi  intre orele 7.30-16.00, 

Vineri : 7.30-13.30 ;  40 ore pe saptamana ; 

- Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca 
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a) personal medico- sanitar cu studii superioare este:  de luni pana joi  intre orele 7.45-

15.00 ; Vineri : 7.30-13.30 ; 35 ore pe saptamana ; 

b) personal cu studii medii  este de luni pana joi  intre orele 7.30-16.00, 

Vineri : 7.30-13.30 ;  40 ore pe saptamana ; 

- Promovarea sanatatii 

a) personal medico- sanitar cu studii superioare este : de luni pana joi  intre orele 7.45-

15.00 ; Vineri : 7.30-13.30 ; 35 ore pe saptamana ; 

b) personal cu studii medii este : de luni pana joi  intre orele 7.30-16.00, 

Vineri : 7.30-13.30 ;  40 ore pe saptamana ; 

- Laborator microbiologie: este : de luni pana joi  intre orele 7.45-15.00 ; Vineri : 7.30-

13.30 ; 35 ore pe saptamana ; 

- Laborator chimie sanitara si microbiologie este: de luni pana joi  intre orele 7.45-

15.00 ; Vineri : 7.30-13.30 ; 35 ore pe saptamana ; 

 - Laborator igiena radiatiilor este: de luni pana joi  intre orele 7.45-14.00 ; Vineri : 7.30-

13.30 ; 30 ore pe saptamana ; 

- Compartiment administrativ, aprovizionare si mentenanta este:  de luni pana joi  intre 

orele 7.30-16.00, Vineri : 7.30-13.30 ;  40 ore pe saptamana ; 

(10) Durata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici este, de regula, de 8 

ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Programul de munca pentru functionarii publici 

din cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara  este de luni pana joi  intre orele 

7.30-16.00,Vineri : 7.30-13.30 ; Timpul normal de lucru aferent functiei publice se 

exercita efectiv.     

(11) Persoanele care au calitatea de functionar public si care desfasoara activitati sau 

detin functii didactice vor putea desfasura aceste activitati didactice numai in afara 

programului aferent functiei publice, sub sanctiunea considerarii perioadei in care 

persoana lipseste din institutiei ca absenta nemotivata.   

(12) Persoanele din cadrul unor compartimente desfasoara pe langa activitatea de birou 

si o activitate de teren in baza unor ordine de deplasare/delegatii, care sunt semnate de 

catre directorul executiv. 

Art.19. Munca suplimentara 

(1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este 

considerata munca suplimentara.  

(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia 

cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor 

accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.  

(3) La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara. 

(4) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere in urmatoarele 60 de zile 

calendaristice dupa efectuarea acesteia. 

(5) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele 

prestate peste programul normal de lucru, doar in situatia in care nu se pot compensa cu 

zile libere.  
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(6) In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile 

libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in 

urmatoarele 12 luni.  

(7) Prestarea orelor suplimentare, peste durata normala a timpului de munca 

saptamanala, se admite numai pentru efectuarea unor lucrari neprevazute sau care 

necesita urgenta in rezolvare, la solicitarea angajatorului si cu acordul salariatului, 

compensandu-se cu timp liber  corespunzator. Seful/ coordonatorul de serviciu, 

compartiment sau birou, aproba necesitatea prestarii de ore suplimentare de catre 

personalul din subordine. Seful/ coordonatorul de serviciu, compartiment si birou, 

aproba solicitarile de invoire ale personalului din subordine, cu obligativitatea 

recuperarii acestora, ori de cate ori este nevoie. 

Art.20. Repausuri periodice 

(1) Intre doua zile de munca, functionarii publici si personalul contractual, au dreptul la 

un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutiv; 

(2) In fiecare saptamana, persoanele numite sau angajate in cadrul Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, respectiv sambata si 

duminica; 

(3) In zilele de sarbatoare legala nu se lucreaza, respectiv 1 si 2 ianuarie, vinerea de 

Pasti, prima si a doua zi de Pasti, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii 

Domnului - 15 august, 30 noiembrie, 1decembrie, prima si a doua zi de Craciun, 2 zile 

pentru fiecare din cele 3 sarbatori religioase anuale declarate astfel de cultele religioase 

legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora. 

Art.21. Concediul de odihna, concediul medical si alte concedii 

(1) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara au dreptul in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la 

alte concedii. 

(2) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.  

(3) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 

renuntari sau limitari.  

(4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.  

(5) In cazul in care salariatul din motive justificate nu poate efectua integral sau partial 

concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul 

persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat 

intr-o perioada de 18 luni, incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la 

concediul de odihna anual. 

(6) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor 

salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la 

care aveau dreptul.  

(7) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul 

incetarii contractului individual de munca.  

(8) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau 

individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a 

reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea 
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salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului 

calendaristic pentru anul urmator.  

(9) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa 

stabileasca programarea concediilor astfel incat sa se asigure continuitatea activitatii 

pentru toate compartimentele si serviciile institutiei. Salariatul este obligat sa efectueze 

in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor 

expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi 

efectuat.  

(10) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive 

obiective.  

(11) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora 

sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest 

caz, angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei 

sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii 

suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.  

(12) Angajatii Directiei de Sanatate Publica Hunedoara au dreptul, in fiecare an 

calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata de 20 sau 30 zile lucratoare, in 

raport cu vechimea lor in munca, astfel: 

a) pentru personalul medical contractual: 

- pentru o vechime de 0-1 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -20 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 1-5 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -22 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 5-10 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -23 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 10-15 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -25 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 15-20 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -28 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de peste 20 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -30 zile 

lucratoare 

 

b) pentru functionarii publici: 

- pentru o vechime de 0-1 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -20 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 1-5 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -22 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 5-10 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -23 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 10-15 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -25 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 15-20 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -28 zile 

lucratoare 
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- pentru o vechime de peste 20 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -30 zile 

lucratoare 

c) pentru personalul contractual ( nemedical ) : 

- pentru o vechime de 0-1 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -20 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 1-5 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -22 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 5-10 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -23 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 10-15 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -25 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de 15-20 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -28 zile 

lucratoare 

- pentru o vechime de peste 20 ani ( neimplinit la data inceperii concediului) -30 zile 

lucratoare 

- Concediile de odihna de la alin.12, se suplimenteaza cu cate 1 zi, pentru fiecare 5 ani 

de vechime neintrerupta  in aceaasi unitate. Beneficiaza de vechime in acceasi unitate si 

salariatii trecuti de la o unitate la alta prin reorganizare sau daca au lucrat in acelasi 

domeniu de activitate la mai multi angajatori. 

Concediul anual de odihna poate fi fragmentat in mai multe transe dar obligatoriu una 

din ele va fi de minim 10 zile lucratoare. 

(13) In functie de natura locului de munca, persoanele numite sau angajate in cadrul 

Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, vor beneficia de zile suplimentare la concediul 

de odihna, care se acorda conform dispozitiilor legale in vigoare, astfel: 

1) Se acorda 6 zile de concediu de odihna suplimentar/an  pentru : 

personalul care lucreaza in laboratoare sau compartimente de cercetare si analize 

chimice, toxicologice, biologice, biochimice. 

a)  Se acorda 4 zile personalului care lucreaza in activitatea de prevenire si combatere a 

bolilor transmisibile ( epidemiologie ). 

d) Se acorda 4 zile de concediu de odihna suplimentar /an pentru medicina muncii. 

e) Se acorda 4 zile concediu odihna suplimentar pentru personalul cu activitate 

permanenta pe calculator ; 

In baza prevederilor legale privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor 

din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile 

bugetare, conducerea unitatii are obligatia sa ia masurile necesare pentru ca salariatii sa 

efectueze, in fiecare an calendaristic, concediile de odihna la care au dreptul. 

(14) In afara concediului de odihna, functionarii publici si personalul contractual au 

dreptul la zile libere platite, in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite, dupa 

cum urmeaza: 

Pentru functionarii publici: 

- casatoria functionarului - 5 zile; 

- nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare; 
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- decesul sotului sau al unei rude, de pana la gradul II, a functionarului public - 5 zile 

lucratoare; 

- ziua de nastere a functionarului sau salariatului, la cerere, urmand a se efectua 

recuperarea zilei libere acordate; 

- donatori de sange, conform prevederilor legale; 

- concediu paternal -5 zile sau 15 dupa caz conform legii 

Pentru personal contractual: 

- casatoria salariatului - 5 zile; 

- nasterea - 3 zile; 

- casatoria unui copil - 3 zile; 

- decesul sotului/ sotiei, copilului, parintilor, socrilor si rudelor de gradul I inclusiv - 5 

zile; 

- donatori de sange, conform prevederilor legale; 

- ziua de nastere a salariatului, la cerere, urmand a se efectua recuperarea zilei libere 

acordate. 

(15) Concediul platit conform alin. (5) se acorda la cererea persoanei numite sau 

angajate in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, de catre conducerea unitatii. 

(16) Functionarul public sau personalul contractual din institutie trebuie sa faca dovada 

cu certificat medical in caz de boala, prin care sa justifice absenta sau eventual sa anunte 

probabilitatea absentei pentru cauza de boala. 

(17) In perioada concediului medical, a concediilor de maternitate si a celor pentru 

crestere si ingrijire copil, raporturile de serviciu sau relatiile de munca nu pot inceta si 

nu pot fi modificate, decat din initiativa functionarului public sau a salariatului. 

(18) Asiguratii au obligatia de a instiinta  unitatea de incadrare despre  aparitia starii de 

incapacitate temporara de munca si privind datele de identificare, respectiv numele 

medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 ore de la 

data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate 

temporara de munca a intervenit in zilele declarate nelucratoare, asiguratii au obligatia 

de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in prima zi 

lucratoare. Comunicarea datelor se face catre Biroul  R.U.N.O.S. din cadrul institutiei. 

(19) Persoana asigurata (personal contractual sau functionar public) sau reprezentantul 

legal sau mandatarul desemnat prin procura este obligat sa depuna certificatul medical,  

luat in evidenta de medicul de familie si vizat de conducatorul Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat 

concediul medical. Certificatul se depune la Biroul  RUNOS al Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara.  

Art.22. Concedii fara plata, concedii pentru formare profesionala 

(1)Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. 

(2)Salariatii din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din 

unitatile bugetare au dreptul la concedii fara plata, pentru rezolvarea unor situatii 

personale . 

(3) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare 

profesionala.  
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(4) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.  

(5) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, 

pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.  

(6) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar 

prejudicia grav desfasurarea activitatii.  

(7) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata 

angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze 

data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum 

si denumirea institutiei de formare profesionala.  

(8) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si 

fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a 

unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul 

urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior.  

(9)  Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata 

concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce 

priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.  

Art.23 Suspendarea raporturilor de serviciu  

(1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in 

una dintre urmatoarele situatii:  

a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva,  

b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;  

c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in 

cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii 

internationale, pentru perioada respectiva;  

d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile 

legii;  

e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;  

f) este arestat preventiv;  

g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in 

concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea 

sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;  

h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare 

de o luna, in conditiile legii;  

i) carantina, in conditiile legii;  

j) concediu de maternitate, in conditiile legii;  

k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;  

l) forta majora;  

m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de 

natura celor prevazute la art.465 litera h) din OUG.57/2019 privind Codul 

Administrativ : 

 n) pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a 

savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea 

motivata a comisiei de disciplina;  
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o) in alte cazuri expres prevazute de lege.  

(2) In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare 

de drept, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de 

drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris persoana care are competenta 

legala de numire in functia publica despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are 

competenta legala de numire in functia publica atrage incetarea de drept a raportului de 

serviciu al functionarului public, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. c): 

(3) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica are obligatia sa 

asigure, in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), conditiile 

necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.  

(4) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele 

situatii: 

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu 

handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;  

b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 

ani;  

c) concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada 

incredintarii copilului in vedeerea adoptiei : 

d) concediu paternal : 

e) desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in 

alte situatii decat cele prevazute la art. 513 alin. (1) lit. c) din OUG nr.57/2019 privind 

codul administrativ ; 

f) pentru participare la campania electorala;  

g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in 

concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea 

sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii : 

h) pentru participarea la greva, in conditiile legii ; 

 (5) Pentru situatiile prevazute prevazute la alin (4) lit.a) si c) functionarul public  

Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, 

pentru un interes personal legitim, in alte cazuri, din motive personale pe o perioada 

cuprinsa intre o luna si 3 ani.  

(6) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile 

calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea.   

(7) Suspendarea raportului de serviciu se  aproba  prin act administrativ al persoanei care 

are competenta numirii in functia publica a functionarului public care solicita 

suspendarea sau care este suspendat. 

(8) Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta 

legala de numire in functia publica.  

(9) Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului 

de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul 

public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile 

lucratoare de la data emiterii.  
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(10) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au 

obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o 

perioada determinata, in conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu 

ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu 

acordul functionarului public in cauza.  

Art.24. Suspendarea contractului individual de munca  

(1) Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul 

partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.  

(2) Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii 

muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.  

(3) In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte 

imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care 

rezulta din calitatea sa de salariat.  

(4) De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o 

cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept 

prevaleaza.  

(5) In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele 

care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului 

individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca 

inceteaza de drept.  

(6) Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:  

a) concediu de maternitate;  

b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;  

c) carantina;  

d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti,  

pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;  

e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;  

f) forta majora;  

g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura 

penala;  

h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori 

atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-

a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, 

contractul individual de munca inceteaza de drept;  

i) in alte cazuri expres prevazute de lege.  

(7) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in 

urmatoarele situatii:  

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu 

handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;  

b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;  

c) concediu paternal;  

d) concediu pentru formare profesionala;  
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e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la 

nivel central sau local, pe toata durata mandatului;  

f) participarea la greva.  

(8) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate 

ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, precum si prin 

regulamentul intern.  

(9) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in 

urmatoarele situatii:  

a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;  

b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau 

acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, 

pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;  

c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de 

munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;  

d) pe durata detasarii;  

e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau 

atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.  

(10) Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul 

concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.  

Art.25. Delegarea si detasarea 

I. Conditiile in care se efectueaza delegarea si detasarea personalului incadrat pe baza 

unui contract individual de munca sunt potrivit prevederilor Codul Muncii, urmatoarele: 

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau 

detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual 

de munca.  

(2) Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate 

celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.  

(3) Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre 

salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului 

sau de munca. 

(4) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 

12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile 

calendaristice,numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a 

delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.  

(5) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la 

o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de 

munca aplicabil.  

(6) Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, 

din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in 

interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, 

dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.  

(7) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.  

(8) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce 
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impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul 

ambelor parti, din 6 in 6 luni.  

(9) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod 

exceptional si pentru motive personale temeinice.  

(10) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si 

la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv 

de munca aplicabil.  

(11) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus 

detasarea.  

(12) Pe durata detasarii salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie 

de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul 

la care este detasat.  

(13) Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca 

angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate 

obligatiile fata de salariatul detasat.  

(14) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp 

toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a 

dispus detasarea.   

II . Conditiile in care se efectueaza delegarea si detasarea functionarilor publici sunt cele 

reglementate OUG. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

(1) Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este 

incadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un 

an.  

(2) Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele 

situatii:  

a) graviditate;  

b) isi creste singur copilul minor;  

c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.  

(3) Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an 

calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public.  

(4) Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar 

autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al 

transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.  

(5) Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa 

isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In 

cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni 

numai cu acordul sau scris.  

(6) Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public 

corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, 

clasei si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o 

functie publica de conducere, daca functionarul public indeplineste conditiile de studii si 

vechime in  specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autoritatii sau institutiei 

publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica. 
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Functionarul public poate fi  detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul 

sau scris.  

(7) Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele 

situatii:  

a) graviditate;  

b) isi creste singur copilul minor;  

c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;  

d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de 

cazare;  

e) este singurul intretinator de familie;  

f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.  

(8) Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. 

Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are 

dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia 

publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si 

intors, cel putin o data pe luna, al  cazarii si al indemnizatiei de detasare.  

Art.26. Serviciul de permanenta in cadrul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara 

(1) La nivelul  Directiei de Sanatate Publica Hunedoara se asigura permanenta dupa 

urmatorul program:  

 - intre ora de terminare a programului zilnic de activitate si ora de incepere a 

programului din ziua urmatoare in zilele lucratoare;  

 - cu o durata de 24 de ore in zilele de sambata, duminica, sarbatori legale si in celelalte 

zile  in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.  

(2) Permanenta se asigura de personalul de specialitate medico- sanitar din 

compartimentele aflate in subordinea directorului executiv adjunct sanatate publica si 

programme, in subordinea directorului executiv adjunct  pentru control in sanatate 

publica si din cadrul laboratoarelor. 

(3) In cazul evenimentelor de sanatate publica cu impact asupra starii de sanatate a 

populatiei, persoana care asigura permanenta la sediul directiei de sanatate publica 

cheama in unitate, prin sistemul de chemari de la domiciliu, medicii de specialitate. 

(4) Pentru medicii in specialitati paraclinice din cadrul compartimentelor aflate in 

subordinea directorului executiv adjunct sanatate publica si programme, in subordinea 

directorului executiv adjunct pentru control in sanatate publica si din cadrul 

laboratoarelor, care in situatii deosebite pot fi chemati la sediul directiei de sanatate 

publica, se va completa in mod corespunzator fisa postului. 

(5) Activitatea prestata la sediul directiei de sanatate publica pentru asigurarea 

permanentei se compenseaza cu timp liber corespunzator. 

Art.27. Accesul in institutie 

(1) Accesul personalului in institutie se face numai pe baza legitimatiei de serviciu, 

vizata la zi. 

(2) La solicitare, persoanele vor fi programate pentru audienta, atat la directorul executiv 

cat si la directorii executivi adjuncti de catre persoana din cadrul Compartimentului de  

relatii publice. 
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(3) Organizarea si desfasurarea audientelor la directorul executiv al Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara, au loc in ziua de Miercuri a fiecarei saptamani intre orele 12.00 -

14.00.        

(4) Deplasarea personalului, in interes de serviciu se face pe baza ordinului de deplasare, 

semnat  de catre directorul executiv sau inlocuitorul desemnat. 

 

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici 

Art.28: Tipuri de răspundere 

(1)Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage 

răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului cod. 

(2)Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de 

acte administrative şi a documentelor de fundamentare a acestora, cu încălcarea 

prevederilor legale, atrage răspunderea acestora în condiţiile legii. 

(3)Funcţionarul public are dreptul de a refuza semnarea, respectiv contrasemnarea ori 

avizarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (2), dacă le consideră ilegale, cu 

respectarea prevederilor art. 437 alin. (3).din OUG.nr.57/2019. 

(4)Refuzul funcţionarului public de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actele 

şi documentele prevăzute la alin. (2) se face în scris şi motivat în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data primirii actelor, cu excepţia situaţiilor în care prin acte normative 

cu caracter special sunt prevăzute alte termene, şi se înregistrează într-un registru special 

destinat acestui scop. 

(5)Funcţionarii publici care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori avizeze 

sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate asupra actelor şi documentelor prevăzute 

la alin. (2), fără a indica temeiuri juridice, în scris, cu respectarea termenului prevăzut la 

alin. (4), răspund în condiţiile legii. 

Art. 29: Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituţia publică 

(1)Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes 

legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau 

instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare la un 

drept subiectiv sau la un interes legitim. 

(2)În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităţii 

sau instituţiei publice prevăzute la alin. (1). Dacă instanţa judecătorească constată 

vinovăţia funcţionarului public, persoana respectivă va fi obligată la plata daunelor, 

solidar cu autoritatea sau instituţia publică. 

(3)Răspunderea juridică a funcţionarului public nu se poate angaja dacă acesta a 

respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 30: Răspunderea administrativ-disciplinară 

(1)Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare 

funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică 

prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-

disciplinară a acestora. 

(2)Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
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a)întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; 

b)neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c)absenţa nemotivată de la serviciu; 

d)nerespectarea programului de lucru; 

e)intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; 

f)nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; 

g)manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care 

funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea; 

h)desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; 

i)refuzul nemotivat de a îndeplini atribuţiile de serviciu; 

j)refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii şi expertizelor 

medicale ca urmare a recomandărilor formulate de medicul de medicina muncii, 

conform prevederilor legale; 

k)încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri şi interdicţii stabilite prin lege pentru 

funcţionarii publici, altele decât cele referitoare la conflicte de interese şi 

incompatibilităţi; 

l)încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu 

acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data 

intervenirii cazului de incompatibilitate; 

m)încălcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese; 

n)alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei 

publice şi funcţionarilor publici sau aplicabile acestora. 

(3)Sancţiunile disciplinare sunt: 

a)mustrarea scrisă; 

b)diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; 

c)diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile; 

d)suspendarea dreptului de promovare pe o perioadă de la unu la 3 ani; 

e)retrogradarea într-o funcţie publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu 

diminuarea corespunzătoare a salariului; f) destituirea din funcţia publică. 

(4)Ca urmare a săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute la alin. (2), se aplică 

următoarele sancţiuni disciplinare: 

a)pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), se aplică una dintre 

sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b); 

b)pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. c) se aplică una dintre sancţiunile 

disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. b)-f); 

c)pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. e)-h), se aplică una dintre 

sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) lit. c)-f); 

d)pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. i)-k) şi m), se aplică una dintre 

sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3); 

e)pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l), se aplică sancţiunea 

disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. f), în condiţiile prevăzute la art. 520; 

f)pentru abaterile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. n), se aplică una dintre sancţiunile 

disciplinare prevăzute la alin. (3). 
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(5)Pentru funcţionarii publici de execuţie sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) se aplică 

prin transformarea funcţiei publice pe care o ocupă, pe perioada de executare a 

sancţiunii disciplinare. Pentru funcţionarii publici de conducere în situaţia în care 

sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. e) nu se poate aplica pentru că nu există o funcţie 

publică de conducere de nivel inferior vacantă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, 

se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută la alin. (3) lit. c). 

(6)La individualizarea sancţiunii disciplinare, conform prevederilor alin. (4), 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 timpul 

serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a 

altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentului cod. 

(7)În caz de concurs de abateri disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară aferentă 

abaterii disciplinare celei mai grave. 

(8)Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data sesizării 

comisiei de disciplină, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii 

disciplinare, cu excepţia abaterii disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. l) cu privire la 

incompatibilităţi, pentru care sancţiunea disciplinară se aplică în condiţiile prevăzute la 

art. 520 lit. b)din OUG. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

(9)În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca 

infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea 

clasării ori renunţării la urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească 

dispune achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau 

încetarea procesului penal. În aceste situaţii, procedura angajării răspunderii disciplinare 

se reia şi sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult un an de la data reluării. 

(10)Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public a cărui 

faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul 

acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune 

mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul autorităţii ori instituţiei publice ori 

în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii ori instituţiei publice. 

Măsura se dispune pe întreaga durată pe care funcţionarul public poate influenţa 

cercetarea administrativă. 

(11)În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă 

aplicarea prevederilor alin. (10), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică 

are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcţie publică 

corespunzătoare nivelului de studii, cu menţinerea drepturilor salariale avute. 

Art. 31: Aplicarea sancţiunilor disciplinare 

(1)Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b)-f) nu pot fi aplicate decât 

după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. 

Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. 

Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie 

privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal 

şi nu împiedică finalizarea cercetării prealabile şi aplicarea sancţiunii. 
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(2)Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f) se aplică şi direct de către 

persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în situaţiile prevăzute 

la art. 520 lit. b). 

(3)Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. a) se poate aplica şi direct de 

către conducătorul instituţiei publice, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor alin. 

(1). 

(4)Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b)-f) se aplică de 

conducătorul instituţiei publice, la propunerea comisiei de disciplină. 

Art. 32: Comisia de disciplină 

(1)În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină având 

următoarea competenţă: 

a)analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (2), cu 

excepţia abaterii disciplinare referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 492 alin. (2) 

lit. l). 

b)propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici; 

c)sesizarea autorităţii responsabile de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi 

funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale pentru abaterea disciplinară 

referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art. 492 alin. (2) lit. l), în vederea verificării 

şi soluţionării. 

(2)Din comisia de disciplină face parte şi cel puţin un reprezentant al organizaţiei 

sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii 

funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care 

sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. 

(3)Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate 

solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să 

cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare. 

(4)Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 5 înalţi 

funcţionari publici, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului cu 

atribuţii în domeniul administraţiei publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 396 alin. (2) şi 

alin. (5)-(10). 

(5)Comisia de disciplină pentru secretarii generali ai comunelor, oraşelor şi sectoarelor 

municipiului Bucureşti se constituie la nivelul judeţului, respectiv municipiului 

Bucureşti, prin ordin al prefectului şi este compusă din: 

a)subprefectul care are atribuţii în domeniul verificării legalităţii; 

b)secretarul general al judeţului sau secretarul general al municipiului Bucureşti, după 

caz; 

c)un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul respectiv sau de secretarii generali ai sectoarelor municipiului 

Bucureşti, după caz. 

(6)Membrii supleanţi pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (5) sunt: 

a)secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale reşedinţă de judeţ sau secretarul 

general al unui sector al municipiului Bucureşti, după caz; 
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b)un reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul respectiv; 

c)un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul respectiv. 

(7)Comisia de disciplină pentru secretarii generali ai judeţelor şi secretarul general al 

Municipiului Bucureşti se constituie la nivel naţional, prin ordin al preşedintelui 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, şi este compusă din: 

a)un funcţionar public din cadrul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei 

publice; 

b)un funcţionar public din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

c)un secretar general al judeţului, desemnat de majoritatea secretarilor generali ai 

judeţelor şi de secretarul general al municipiului Bucureşti. 

(8)Membrii supleanţi pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (7) sunt: 

a)un funcţionar public din cadrul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei 

publice; 

b)un funcţionar public din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

c)un secretar general al judeţului, desemnat de majoritatea secretarilor generali ai 

judeţelor şi de secretarul general al municipiului Bucureşti. 

(9)Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi 

componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Art. 33: Căi de atac 

Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de 

contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau 

dispoziţiei de sancţionare. 

Art. 34: Cazierul administrativ 

(1)Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici eliberează caziere administrative. 

(2)Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate 

funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii. 

(3)Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea: 

a)funcţionarului public, pentru propria situaţie disciplinară; 

b)conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi 

desfăşoară activitatea; 

c)conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică 

din categoria înalţilor funcţionari publici vacantă sau funcţia publică de conducere 

vacantă, pentru funcţionarii publici care candidează la concursul de promovare organizat 

în vederea ocupării acesteia; 

d)preşedintelui comisiei de disciplină, pentru funcţionarul public aflat în procedura de 

cercetare administrativă; 

e)altor persoane prevăzute de lege. 

Art. 35: Radierea sancţiunilor disciplinare 

(1)Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează: 
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a)în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 492 alin. (3) 

lit. a); 

b)la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute 

la art. 492 alin. (3) lit. b)-e); 

c)în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 492 alin. (3) lit. f); 

d)de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a anulat actul 

administrativ de sancţionare disciplinară a funcţionarului public. 

(2)Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se constată prin act 

administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. 

Art. 36: Răspunderea contravenţională 

(1)Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care 

aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 

(2)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 

funcţionarul public se poate adresa cu plângere la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi 

are sediul autoritatea sau instituţia publică în care este numit funcţionarul public 

sancţionat. 

Art. 37: Răspunderea civilă 

Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează: 

a)pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în 

care funcţionează; 

b)pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; 

c)pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor 

terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 

Art. 38: Ordinul sau dispoziţia de imputare 

(1)Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la 

art. 499 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 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. 

(2)Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

(3)Ordinul sau dispoziţia de imputare rămasă definitivă ca urmare a neintroducerii ori 

respingerii acţiunii la instanţa de contencios administrativ constituie titlu executoriu. 

(4)Dreptul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice de a emite ordinul sau 

dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. 

Art. 39: Măsuri suplimentare asociate angajării răspunderii penale 

(1)Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului 

sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii 

penale. 

(2)În situaţia în care fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară, 

va fi sesizată comisia de disciplină competentă. 

(3)De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, în situaţia în care funcţionarul 

public poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în funcţia 
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publică are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul 

autorităţii ori instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a 

autorităţii ori instituţiei publice. Măsura se dispune pe întreaga durată pe care 

funcţionarul public poate influenţa cercetarea. 

(4)În situaţia în care în cazul funcţionarilor publici de conducere nu este posibilă 

aplicarea prevederilor alin. (3), persoana care are competenţa numirii în funcţia publică 

are obligaţia să dispună mutarea temporară a funcţionarului public într-o funcţie publică 

corespunzătoare nivelului de studii, cu menţinerea drepturilor salariale avute. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

REGULI  DE  DISCIPLINA  SI  RASPUNDEREA  DISCIPLINARA 

 

Art.40 (1) Se interzice tuturor salariatilor (personal contractual sau functionari publici):  

a) plecarea de la locul de munca in timpul programului normal de lucru fara aprobarea 

superiorului direct si/ sau a conducatorului institutiei, dupa caz;  

b) prezentarea la program sub influenta alcoolului sau a drogurilor ori a altor substante  

cu efect asemanator;  

c) introducerea sau consumarea in unitate de bauturi alcoolice;  

d) sa fumeze in incinta unitatii ;  

e) sa instraineze orice bun apartinand unitatii dat in folosinta sau pastrare;  

f) sa foloseasca in scop personal telefoanele, mijloacele auto, birotica, echipamentul si 

aparatura din dotarea unitatii;  

g) recurgerea la amenintari sau la acte de violenta fata de salariatii unitatii;  

h) incitarea la acte de violenta si dezordine in unitate sau orice fapta care impiedica 

desfasurarea normala a procesului de munca;  

i) distrugerea cu intentie a bunurilor institutiei;  

j) intarzieri sau absente nemotivate  de la serviciu; 

k) incalcarea indatoririlor si obligatiilor personalului angajat, prevazute in prezentul 

regulament. 

l) absentarea nemotivata de la serviciu 3 zile consecutiv sau 5 zile intr-un an 

calendaristic atrage dupa sine concedierea din motiva imputabile  salariatului. 

m) se interzice fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de 

munca ; 

(2) Intregul personal al Directiei de Sanatate Publica Hunedoara trebuie sa respecte 

urmatoarele prevederi: 

- sa foloseasca un limbaj politicos si sa aiba o atitudine concilianta, atat fata de colegi, 

superiori, subordonati, cat si fata de terti; 

- sa respecte legislatia in vigoare si prezentul regulament intern privind comunicarea cu 

mass- media. 
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 Relatiile cu reprezentantii mass- media se desfasoara prin intermediul purtatorului de 

cuvant al institutiei, respectiv jr. Bada Delia. Pentru exprimarea corecta, clara si 

obiectiva a datelor care fac obiectul informatiilor de interes public (potrivit dispozitiilor 

Legii nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare), solicitate de autoritatile 

abilitate prin lege ori de persoane fizice sau juridice, conducatorul institutiei poate 

delega nominal, in scris sau verbal, alte persoane din cadrul Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara sa infaptuiasca aceste cerinte. Angajatorul  dispune de prerogativa 

disciplinara in acesta materie, comunicarea unor informatii catre mass- media de catre 

angajati ai institutiei care nu sunt mandatati expres in acest scop constituind abatere 

disciplinara, institutia avand  dreptul  de  a  aplica, potrivit  legii, sanctiuni  disciplinare  

salariatilor  sai  in ipoteza precizata; 

- sa anunte conducerea Directiei de Sanatate Publica Hunedoara si seful ierarhic superior 

(unde este cazul), in cel mai scurt timp posibil, situatia lipsei din institutie in timpul 

programului, din orice motive. 

Art.41. Abateri disciplinare si raspunderea personalului contractual 

(1) La nivelul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, in calitatea sa de angajator, 

dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni 

disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere 

disciplinara.  

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune 

sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele 

legale, si regulamentul intern, sau contractul individual de munca, ordinele si dispozitiile 

legale ale conducatorilor ierarhici.  

(3) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul 

savarseste o abatere disciplinara sunt:  

a) mustrare scrisa;  

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe operioada de pana la 3 luni 

c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe operioada de pana la 1 an 

d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de la 1-3 ani 

e) retrogradarea intr-o functie publica de nivel nferior pe o perioada de pana la 1 an, cu 

diminuarea corespunzatoere a salariului 

f) destituirea din functia publica. 

(4) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un 

alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.  

(5) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca 

salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea 

sanctiunilor disciplinare se constata prin dispozitie a angajatorului emisa in forma scrisa.  

(6) Amenzile disciplinare sunt interzise.  

(7) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.  

(8) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:  

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;  

b) gradul de vinovatie a salariatului;  
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c) consecintele abaterii disciplinare;  

d) comportarea generala in serviciu a salariatului;  

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.  

(9) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la alin. 

(4) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare 

prealabile.  

(10) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in 

scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se 

obiectul, data, ora si locul intrevederii.  

(11) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (10) 

fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea 

cercetarii disciplinare prealabile.  

(12) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa 

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

cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa 

fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant legal- avocat  

(13) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o dispozitie emisa in 

forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre 

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

(14) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in dispozitie se cuprind in mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;  

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 

individual de munca care au fost incalcate de salariat;  

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul 

cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care,  nu a fost efectuata cercetarea;  

d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;  

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;  

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.  

(15) Dispozitia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice 

de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.  

(16) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de 

refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de 

acesta.  

(17) Dispozitia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti 

competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.  

 Art.42 Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici: 

(1) Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage 

raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz orice persoana 

care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim se poate adresa 

instantei judecatoresti, in conditiile legii, impotriva autoritatii sau institutiei publice care 

a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la 

un interes legitim.  
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(2) In cazul in care actiunea se admite si se constata vinovatia functionarului public, 

persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia 

publica.  

(3) Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja daca acesta a 

respectat prevederile legale si procedurile administrative aplicabile autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  

(4) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare 

functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica 

prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a 

acestora.  

(5) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:  

a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;  

b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;  

c) absente nemotivate de la serviciu;  

d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;  

e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;  

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;  

g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi 

desfasoara activitatea;  

h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;  

i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;  

j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de 

interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;  

k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei 

publice si functionarilor publici.  

(6) Sanctiunile disciplinare sunt:  

a) mustrare scrisa;  

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;  

c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de 

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

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

e) destituirea din functia publica.  

(7) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea 

abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si 

consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, 

precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au 

fost radiate in conditiile prezentei legi.  

(8) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii 

comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 

ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.  

(9) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca 

infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea 

neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi 
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penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea 

procesului penal.  

(10) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a 

savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul 

autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la 

documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara 

a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori 

institutiei publice.  

(11) Sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (6) lit. a) se poate aplica direct de catre 

persoana care are competenta legala de numire in functia publica.  

(12) Sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (6) lit. b)-e) se aplica de persoana care are 

competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina.  

(13) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei 

savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie 

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

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

se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.  

(14) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii 

disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se 

constituie comisii de disciplina.  

(15) Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale 

reprezentative sau, dupa caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritatii 

functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina, in cazul in care 

sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat.  

(16) Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si, dupa caz, poate 

solicita compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sa 

cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare.  

(17)  Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de 

contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a dispozitiei de 

sanctionare.  

(18) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:  

a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (6) lit. a);  

b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile 

disciplinare prevazute la  alin. (6) lit. b)-d);  

c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la alin. (6) lit. e).  

(19) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (19) lit. a) si b) se constata prin 

act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.  

(20) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care 

acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.  

(21) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii 

functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi 

are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public 

sanctionat.  
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(22) Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:  

a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice 

in care functioneaza;  

b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;  

c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor 

terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.  

(23) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice se dispune prin 

emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei 

dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea  pagubei, sau, dupa caz, 

prin asumarea unui angajament de plata . 

(24) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se 

poate adresa instantei de contencios administrativ.  

(25) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau 

dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.  

(26) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul 

serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza 

potrivit legii penale.  

(27) In cazul in care functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea unei 

infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind 

statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune 

suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.  

(28) Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, 

suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua 

activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale 

aferente perioadei de suspendare.  

(29) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, 

iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata 

comisia de disciplina competenta.  

(30) De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public 

poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are 

obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui 

compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei 

publice.  

Activitatea si atributiile comisiei de disciplina 

(1) Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii: 

a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia functionarul public este considerat 

nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara comisiei de disciplina atat timp 

cat vinovatia sa nu a fost dovedita; 

b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia functionarul public are dreptul de a fi 

audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul 

procedurii de cercetare administrativa; 
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c) contradictorialitatea, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a asigura 

persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice 

act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia 

de disciplina; 

d) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea 

abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa 

sa fie aplicata; 

e) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat 

sanctiunile disciplinare prevazute de lege; 

f) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica 

decat o singura sanctiune disciplinara; 

g) celeritatea procedurii, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a proceda 

fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si 

a procedurilor prevazute de lege si de prezenta hotarare; 

h) obligativitatea opiniei, conform caruia fiecare membru al comisiei de disciplina are 

obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina. 

(2) Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea numai in baza unei sesizari, in 

limitele si raportat la obiectul acesteia. 

(3) Competentele comisiei de disciplina se realizeaza prin exercitarea de catre membrii 

comisiilor a atributiilor care le revin, cu respectarea principiilor independentei, 

stabilitatii incadrul comisiei, integritatii, obiectivitatii si impartialitatii in analizarea 

faptelor si luarea deciziilor. 

(4) Refuzul unui membru al comisiei de disciplina de a-si exprima opinia sau abtinerea 

de la vot pe parcursul cercetarii administrative constituie abatere disciplinara si se 

sanctioneaza conform legii. 

Obligatiile membrilor si a secretarului comisiei de disciplina: 

(1) In desfasurarea activitatii si indeplinirea atributiilor, membrii si secretarul comisiei 

de disciplina au urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure prin activitatea desfasurata respectarea legislatiei in vigoare in derularea 

procedurii de cercetare administrativa; 

b) sa aduca la cunostinta presedintelui comisiei de disciplina orice ingerinta in 

activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care 

ar putea sa le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu 

privire la acestea; 

c) sa participe la sedintele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare 

administrativa; 

d) sa respecte confidentialitatea deliberarilor si a datelor cu caracter personal, in 

conditiile legii; 

e) sa nu isi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate in derulare; 

f) sa evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea si functionarul 

public a carui fapta a fost sesizata pe durata procedurii de cercetare administrativa; 

g) sa respecte regimul incompatibilitatilor si al conflictului de interese si sa aplice 

prevederile legale privind modalitatile de evitare a conflictului de interese. 
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(2) Membrii comisiei de disciplina pot absenta de la sedintele de lucru stabilite potrivit 

procedurii de cercetare administrativa din motive obiective, aduse la cunostinta 

presedintelui comisiei de disciplina, in scris, cu cel putin doua zile inaintea sedintei 

comisiei de disciplina, fiind inlocuiti de membrii supleanti corespunzatori. In cazul in 

care in aceasta situatie se afla presedintele comisiei de disciplina, acesta va fi inlocuit de 

membrul supleant corespunzator. Presedintele comisiei de disciplina pentru sedinta 

respectiva se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. 

Atributiile comisiei de disciplina sunt: 

a) administrative; 

b) functionale. 

 Atributii administrative: 

(1) Comisia de disciplina indeplineste urmatoarele atributii administrative: 

a) alege presedintele comisiei de disciplina, in conditiile legii ; 

b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost 

inregistrate de secretarul comisiei de disciplina; 

c) intocmeste procese-verbale, in conditiile legii ; 

d) intocmeste rapoarte, in conditiile legii ; 

d1) intocmeste recomandari cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare 

administrativa; 

e) intocmeste orice alte inscrisuri in conditiile legii  

(2) Comisia de disciplina se intruneste in vederea alegerii presedintelui in termen de cel 

mult 5 zile lucratoare de la data numirii acesteia sau de la data suspendarii ori incetarii 

mandatului presedintelui. Alegerea are loc prin vot secret. Este desemnat presedinte al 

comisiei de disciplina membrul care cumuleaza cele mai multe voturi. 

(3) Comisia de disciplina are obligatia de a primi, prin secretarul acesteia, orice 

document care ii este destinat. Acesta se inregistreaza in registrul de evidenta al comisiei 

de disciplina. 

 Atributii functionale: 

(1) Comisia de disciplina indeplineste urmatoarele atributii functionale: 

a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abatere 

disciplinara; 

b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in 

conditiile prezentei hotarari, cu votul majoritatii membrilor comisiei; 

c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare, in cazul in care aceasta a fost 

contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice. 

(2) Contestatia cu privire la sanctiunea disciplinara aplicata  se depune in termen de 5 

zile lucratoare de la data comunicarii actului administrativ prin care aceasta a fost 

aplicata. 

(3) In situatia prevazuta la alin. (2) conducatorul autoritatii sau institutiei publice 

sesizeaza comisia de disciplina in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii 

contestatiei, in acest caz, comisia de disciplina este competenta sa verifice daca 

sanctiunea disciplinara a fost aplicata . 

 Atributii principale ale Presedintelui comisiei: 
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Presedintele comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale: 

a) stabileste locul, data si ora sedintelor comisiei de disciplina; 

b) conduce sedintele comisiei de disciplina; 

c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia; 

d) reprezinta comisia de disciplina in fata oricaror persoane fizice sau juridice. 

 Atributii principale ale secretarului comisiei: 

Secretarul comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale: 

a) primeste si inregistreaza documentele adresate comisiei de disciplina in registrul de 

evidenta al comisiei de disciplina; 

b) convoaca membrii comisiei de disciplina, precum si orice alta persoana, la solicitarea 

presedintelui acesteia; 

c) redacteaza si semneaza toate documentele emise de comisia de disciplina, alaturi de 

membrii acesteia, si tine evidenta acestor documente; 

d) primeste si transmite corespondenta comisiei de disciplina; 

e) efectueaza alte lucrari necesare desfasurarii activitatii comisiei de disciplina, din 

dispozitia presedintelui acesteia. 

Art. 43. Sesizarea comisiei de disciplina 

(1) Comisia de disciplina poate fi sesizata de orice persoana care se considera vatamata 

prin fapta unui functionar public. 

(2) Sesizarea se depune la registratura autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia 

functionarul public isi desfasoara activitatea, respectiv la registratura autoritatii ori 

institutiei publice la nivelul careia este constituita comisia de disciplina competenta. 

Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplina in termen de maximum 3 zile 

lucratoare. 

(3) Sesizarea se inregistreaza de secretarul comisiei de disciplina si se inainteaza 

presedintelui comisiei de disciplina in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data 

inregistrarii. 

(4) Presedintele comisiei de disciplina va fixa cu celeritate termenul primei sedinte a 

comisiei de disciplina si va dispune, prin adresa, convocarea membrilor. 

(5) Sesizarea se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: 

a) numele, prenumele, domiciliul sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de 

persoana care a formulat sesizarea ori denumirea si sediul persoanei juridice, precum si 

numele si functia reprezentantului legal; 

b) numele si prenumele functionarului public a carui fapta este sesizata ca abatere 

disciplinara si denumirea autoritatii sau a institutiei publice in care isi desfasoara 

activitatea; 

c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii si data savarsirii acesteia; 

d) prezentarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea; 

e) adresa de corespondenta, daca este alta decat cea prevazuta la lit. a); 

f) data; 

g) semnatura. 
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(6) Sesizarea se depune in termen de maximum 1 an si 6 luni de la data savarsirii faptei 

sesizate ca abatere disciplinara si trebuie insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile 

care o sustin. 

(7) Sesizarea poate sa cuprinda alte elemente de identificare a functionarului public ale 

carui  fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare. 

Art. 44.(1) Prima sedinta a comisiei de disciplina se desfasoara pentru: 

a) verificarea respectarii termenului de depunere a sesizarii; 

b) identificarea obiectului sesizarii si stabilirea competentei de solutionare; 

c) verificarea elementelor constitutive ale sesizarii. 

(2) Sesizarea se claseaza, intocmindu-se in acest sens un raport, daca: 

a) nu a fost depusa in termenul prevazut de lege  

b) nu contine elementele constitutive prevazute de lege  sau functionarul public nu poate 

fi identificat pe baza elementelor furnizate in conformitate cu prevederile legale 

c) priveste acelasi functionar public si aceeasi fapta savarsita in aceleasi circumstante 

pentru care s-a desfasurat procedura de cercetare administrativa si s-a propus aplicarea 

unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizarii. 

(3) In situatia in care obiectul sesizarii nu se circumscrie sferei legale de competenta a 

comisiei de disciplina, aceasta transmite sesizarea comisiei de disciplina competente si 

comunica persoanei care a formulat sesizarea declinarea competentei. Comunicarea se 

face printr-o adresa semnata de presedinte si de ceilalti membri ai comisiei de disciplina, 

precum si de secretarul acesteia. 

(4) Daca exista mai multe sesizari cu acelasi obiect, impotriva aceluiasi functionar 

public, acestea se conexeaza. 

(5) Comisia de disciplina incepe procedura de cercetare administrativa pentru sesizarile 

care nu au fost clasate in conditiile prevazute la alin. (2). Presedintele comisiei de 

disciplina stabileste data si locul desfasurarii urmatoarei sedinte si dispune convocarea 

membrilor, a functionarului public a carui fapta a fost sesizata, precum si a persoanei 

care a formulat sesizarea. 

Art. 45. Dispozitii generale privind procedura cercetarii administrative 

(1) Procedura cercetarii administrative este obligatorie pentru aplicarea sanctiunilor 

disciplinare. 

(2) Procedura cercetarii administrative consta in: 

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea si a functionarului public a carui fapta a 

fost sesizata ca abatere disciplinara, a altor persoane care pot oferi informatii cu privire 

la solutionarea cazului sau a persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara 

in conditiile legii  

b) administrarea probelor propuse de parti, precum si, daca este cazul, a celor solicitate 

de comisia de disciplina; 

c) dezbaterea cazului. 

(3) Pe parcursul cercetarii administrative, sedintele comisiei de disciplina, respectiv 

sedintele persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa sunt publice 

numai la solicitarea sau cu acordul scris al functionarului public a carui fapta a fost 

sesizata ca abatere disciplinara. 
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(4) Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta a fost sesizata 

pot participa la cercetarea administrativa personal sau pot fi asistate ori reprezentate de 

avocati, in conditiile prevazute de lege. 

Art.46. Raspunderea patrimoniala 

(1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile 

contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un 

prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor 

de serviciu sau in legatura cu serviciul.  

(2) In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate 

adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.  

(3) Angajatorul care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul 

vinovat de producerea pagubei, in conditiile legii   

(4) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile 

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu 

munca lor.  

(5) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze 

neprevazute care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul 

normal al serviciului.  

(6) In situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina 

si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare si 

evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un 

termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii.  

(7) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate 

fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.  

(8) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se 

stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.  

(9) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, 

raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii 

pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau 

inventar.  

(10) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.  

(11) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite 

in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa 

suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste 

potrivit valorii acestora de la data platii.  

(12) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile 

salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata 

in munca.  

(13) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi 

impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul 

respectiv.  

(14) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi 
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despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine 

functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie 

ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de 

catre angajatorul pagubit.  

(15) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui 

contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin 

urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila.  

(16) In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate 

face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de 

retineri,angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de 

procedura civila. 

(17) Raspunderea disciplinara poate fi cumulata cu cea materiala/ patrimoniala 

contraventionala sau penala, dupa caz. 

 

 

CAPITOLUL VII 

EVALUAREA PERFORMANTELOR  INDIVIDUALE 

 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de 

execuţie şi conducere 

Art. 47 

(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de 

execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire 

a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute 

în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi 

urmăreşte: 

a)corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare 

îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi 

cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; 

b)asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea 

performanţelor profesionale individuale; 

c)identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. 

(2)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se 

consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic 

nemijlocit al funcţionarului public, care se contrasemnează de către persoanele 

prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din prezenta anexă şi se aprobă de către persoanele 

prevăzute la art. 12 alin. (4) din prezenta anexă, în condiţiile prezentei metodologii. 

(3)În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul şi persoana care 

aprobă raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului 

public au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită 
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profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic 

al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. 

(4)În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este exercitată de 

către: 

a)funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din subordine, 

respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii 

organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de 

conducere; 

b)înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea 

directă sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul unor compartimente din subordinea directă, care nu sunt coordonate 

de un funcţionar public de conducere; 

c)persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară celei de conducător al 

autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea sau în 

subordinea directă; 

d)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru funcţionarii publici aflaţi în 

subordinea directă, precum şi pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători 

ai autorităţilor sau instituţiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea ori sub 

autoritatea acesteia şi pentru adjuncţii acestora; 

e)membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

f)persoana care are competenţa de numire expres stabilită prin legea specială, pentru 

funcţionarii publici care au calitatea de conducători sau fac parte din organele colective 

de conducere ale unor autorităţi sau instituţii publice care nu se află în subordinea, în 

coordonarea ori sub autoritatea altor autorităţi sau instituţii publice. 

(5)În cazul funcţionarilor publici de conducere care conduc structuri a căror activitate 

este coordonată de persoane diferite potrivit atribuţiilor stabilite prin acte administrative, 

evaluarea se face în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a), b) sau c), cu luarea în 

considerare a unui referat întocmit de persoana căreia i-au fost delegate parţial atribuţiile 

de coordonare. Prin referat se evaluează gradul şi modul de atingere a obiectivelor 

individuale, precum şi gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă pentru atribuţiile 

pe care le îndeplineşte în coordonarea persoanelor prevăzute la teza I. 

(6)Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, respectiv 

a preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local, 

respectiv consiliului judeţean. 

(7)Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate delega prin act administrativ 

competenţa de realizare a evaluării prevăzute la alin. (4) lit. d) către persoana care ocupă 

funcţia de conducere imediat inferioară şi care coordonează activitatea structurii 

funcţionale respective, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării. 

Art. 48 

(1)Raportul de evaluare semnat de evaluator se înaintează contrasemnatarului. 

(2)În înţelesul prezentului cod, are calitatea de contrasemnatar: 
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a)funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a 

autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere aflaţi în 

subordine sau în coordonarea directă şi pentru funcţionarii publici de execuţie pentru 

care calitatea de evaluator aparţine funcţionarului public de conducere direct subordonat 

contrasemnatarului; 

b)înaltul funcţionar public, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii 

ori instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului şi 

activitatea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public evaluat 

este coordonată de înaltul funcţionar public, cu excepţia situaţiei funcţionarilor publici 

prevăzuţi la lit. a); 

c)persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară celei de conducător al 

autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea sau în 

subordinea directă. 

(3)În situaţia în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, 

nu există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (2), raportul 

de evaluare nu se contrasemnează. 

(4)Raportul de evaluare semnat de contrasemnatar se aprobă astfel: 

a)de către superiorul ierarhic al contrasemnatarului pentru funcţiile publice de execuţie; 

b)de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de 

conducere pentru care nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru funcţionarii publici 

de execuţie, în situaţia în care nu există un superior ierarhic în condiţiile lit. a). 

(5)Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu se 

contrasemnează. 

Art. 49 

(1)În situaţia în care instanţa judecătorească dispune refacerea evaluării performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin hotărâre judecătorească 

definitivă, pronunţată în urma contestării rezultatelor evaluării la instanţele de 

contencios administrativ în condiţiile legii, calitatea de evaluator se exercită în 

următoarea ordine: 

a)de către persoana care a realizat evaluarea ce urmează a fi refăcută, dacă îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective; 

b)de către persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizării evaluării ce 

urmează a fi refăcută, în situaţia în care nu se aplică prevederile de la lit. a); 

c)de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice care are obligaţia punerii în 

executare a hotărârii judecătoreşti definitive ori de către persoana desemnată de acesta 

prin act administrativ, în situaţia în care persoanele prevăzute la lit. a), respectiv lit. b) 

nu îşi mai desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective; 

d)de către comisia prevăzută la art. 11 alin. (4) lit. e) din prezenta anexă. 

(2)În urma refacerii evaluării performanţelor profesionale individuale potrivit alin. (1), 

raportul de evaluare nu se contrasemnează. 

Art. 50 
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(1)Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie 

din anul următor perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat 

efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează 

evaluarea. 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei 

cuprinse între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în 

care raportul de serviciu al funcţionarului este suspendat pe parcursul întregii perioade 

de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la 

reluarea activităţii, în condiţiile prezentei metodologii. 

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei 

cuprinse între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în 

care raportul de serviciu ori, după caz, raportul de muncă al evaluatorului este suspendat 

pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen 

de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzătoare a 

art. 15 alin. (1) lit. b) din prezenta anexă. 

Art. 51 

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (1) din prezenta anexă, evaluarea 

funcţionarilor publici se realizează pentru o altă perioadă, în oricare dintre următoarele 

situaţii: 

a)la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor 

publici în condiţiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile 

consecutive; 

b)la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a 

raportului de muncă al evaluatorului, în condiţiile legii, dacă perioada efectiv coordonată 

este de cel puţin 30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se află în 

imposibilitatea de drept sau de fapt constatată prin act administrativ de a realiza efectiv 

evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al 

raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile legii, a 

raportului de serviciu sau, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea 

corespunzătoare a dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desemnarea unui alt 

contrasemnatar, atunci când este posibil, potrivit structurii organizatorice; 

c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat în clasă 

sau în grad profesional. 

(2)Evaluarea realizată în situaţiile prevăzute la alin. (1) se numeşte evaluare parţială şi 

are în vedere evaluarea obiectivelor individuale prevăzută la art. 485 alin. (3) din 

prezentul cod. 

(3)Evaluarea parţială se realizează la data sau în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

intervenirii situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi va fi luată în considerare la evaluarea 

anuală. 
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(4)Evaluarea parţială a funcţionarilor publici nu este necesară în situaţia în care raportul 

de serviciu al funcţionarului public se modifică prin delegare, se suspendă în condiţiile 

art. 513 alin. (1) lit. e), h), i) şi j) din prezentul cod sau, după caz, încetează în condiţiile 

art. 517 alin. (1) lit. a) şi b) din prezentul cod. 

Art. 52 

(1)În vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) 

din prezentul cod, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de 

evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o 

coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de 

atingere a acestora. 

(2)Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa 

postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, 

cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice 

deţinute de funcţionarul public şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi 

desfăşoară activitatea funcţionarul public. 

(3)Indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv 

individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin 

raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate. 

(4)În toate situaţiile obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la 

cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate. 

(5)Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori 

de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii 

sau instituţiei publice. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. 

(6)Criteriile de performanţă pentru realizarea componentei evaluării performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 485 alin. (3) lit. b) din 

prezentul cod sunt prevăzute la art. 29 lit. b) din prezenta anexă. 

Art. 53 

(1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în următoarele etape: 

a)completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către 

evaluator; 

b)interviul; 

c)contrasemnarea raportului de evaluare de către persoana prevăzută la art. 12 alin. (2) 

din prezenta anexă; 

d)aprobarea raportului de evaluare de către persoana prevăzută la art. 12 alin. (4) din 

prezenta anexă. 

(2)Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document 

distinct, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul: 

a)acordă note pentru fiecare componentă a evaluării obiectivelor individuale prevăzută 

la art. 485 alin. (3) din prezentul cod; 

b)consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective 

întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră 

relevante; 
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c)stabileşte punctajul final şi calificativul acordat; 

d)stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate; 

e)stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate. 

(3)Interviul este o discuţie între evaluator şi funcţionarul public evaluat în cadrul căreia 

se aduce la cunoştinţa funcţionarului public evaluat conţinutul raportului de evaluare, se 

discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea raportului, 

de către evaluator şi de către funcţionarul public evaluat. 

(4)În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de 

opinie asupra conţinutului raportului de evaluare se procedează astfel: 

a)în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica 

raportul de evaluare; 

b)în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public 

consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată. 

(5)În situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, 

acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat 

de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna raportul 

de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia. 

Art. 54 

(1)În aplicarea art. 485 alin. (3) din prezentul cod, pentru fiecare dintre elementele 

prevăzute la lit. a) şi b), evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul 

minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de 

performanţă şi, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre 

criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim. 

(2)Nota finală acordată pentru elementul prevăzut la art. 485 alin. (3) lit. a) din prezentul 

cod reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv 

individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul 

perioadei evaluate. 

(3)Nota finală acordată pentru elementul prevăzut la art. 485 alin. (3) lit. b) din prezentul 

cod reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de 

performanţă. 

(4)Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media 

aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, 

potrivit alin. (2) şi (3). 

(5)În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se 

acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, 

nesatisfăcător. 

(6)Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor 

profesionale individuale, după cum urmează: 

a)pentru un punctaj între 1,00-2,50 se acordă calificativul "nesatisfăcător"; 

b)pentru un punctaj între 2,51-3,50 se acordă calificativul "satisfăcător"; 

c)pentru un punctaj între 3,51-4,50 se acordă calificativul "bine"; 

d)pentru un punctaj între 4,51-5,00 se acordă calificativul "foarte bine". 

Art. 55 
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(1)Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, 

care semnează raportul aşa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, 

cu obligaţia de motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public evaluat. În acest caz, 

funcţionarul public evaluat semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, 

cu posibilitatea consemnării observaţiilor sale, dacă este cazul. 

(2)Contrasemnatarul transmite raportul de evaluare, spre aprobare, persoanei desemnate 

în acest sens potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din prezenta anexă. 

(3)Persoana prevăzută la art. 12 alin. (4) din prezenta anexă aprobă raportul, după caz, îl 

modifică, cu obligaţia de motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public. În acest caz, 

funcţionarul public semnează raportul de evaluare modificat, cu posibilitatea 

consemnării observaţiilor sale, dacă este cazul. 

(4)La finalizarea evaluării potrivit alin. (1), o copie a raportului de evaluare se comunică 

funcţionarului public evaluat. 

Art. 56 

(1)Funcţionarii publici nemulţumiţi de evaluarea comunicată potrivit art. 19 alin. (4), o 

pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă. 

(2)Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza 

raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat, de 

către evaluator şi de către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

(3)Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de 

evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public 

în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea acesteia. 

(4)La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public 

nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), 

o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către 

persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de 

resurse umane, se comunică funcţionarului public. 

(5)Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale 

individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Art. 57 

(1)Calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt 

avute în vedere la: 

a)promovarea într-o funcţie publică superioară; 

b)acordarea de prime, în condiţiile legii; 

c)diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală a 

performanţelor profesionale individuale, pentru funcţionarii publici care au obţinut 

calificativul "satisfăcător"; 

d)eliberarea din funcţia publică. 

(2)Necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate, stabilite 

în cadrul evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, se 
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au în vedere la elaborarea planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici 

prevăzut la art. 459 din prezentul cod. 

Art. 58 

(1)Comisia de evaluare prevăzută la art. 11 alin. (4) lit. e) din prezenta anexă se 

constituie, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat 

de un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al 

preşedintelui consiliului judeţean, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. 

(2)Evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează prin notarea, pentru fiecare 

dintre elementele prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) şi b) din prezentul cod, de către 

fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din 

prezenta anexă. 

(3)Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-

teritoriale nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Capitolul 4: Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici debutanţi 

Art. 59 

(1)Evaluarea activităţii şi cunoştinţelor funcţionarului public debutant reprezintă 

aprecierea obiectivă a nivelului cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice 

dobândite, necesare îndeplinirii atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii 

specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei 

publice, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de lege. 

(2)Pe parcursul perioadei de stagiu funcţionarul public debutant are un îndrumător, 

funcţionar public definitiv desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de 

regulă din cadrul compartimentului în cadrul căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea, 

cu atribuţii în stabilirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu şi în 

coordonarea activităţii funcţionarului public debutant pe parcursul acestei perioade. 

Îndrumătorul nu poate avea şi calitatea de evaluator. 

(3)Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 10 zile 

lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către conducătorul 

compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator. În 

mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror structură nu este 

detaliată pe compartimente ori în cadrul cărora nu există un funcţionar public de 

conducere care să coordoneze compartimentul, evaluator este: 

a)un funcţionar public de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice; 

b)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, dacă nu există un funcţionar public de 

conducere care să fie desemnat potrivit lit. a). 

(4)În cazul modificării raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment 

ori al altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice sau în 

cazul suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, evaluatorul are 

obligaţia de a întocmi raportul de evaluare, pentru perioada de stagiu parcursă de 
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funcţionarul public debutant până în acel moment cu aplicarea corespunzătoare a 

dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din prezenta anexă. În acest caz, evaluarea este parţială şi va 

fi luată în considerare la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei 

de stagiu. 

(5)În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al evaluatorului, 

acesta are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă 

de funcţionarul public debutant până în acel moment. În acest caz, evaluarea este 

parţială şi va fi luată în considerare la evaluarea funcţionarului public debutant la 

terminarea perioadei de stagiu. 

Art. 60 

(1)Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face de către evaluator pe baza: 

a)raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant; 

b)referatului întocmit de îndrumător; 

c)analizei gradului şi modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant; 

d)interviului cu funcţionarul public debutant. 

(2)Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu funcţionarul 

public debutant întocmeşte un document denumit raport de stagiu, pe care îl înaintează 

evaluatorului şi care cuprinde descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul acestei 

perioade, prin prezentarea atribuţiilor, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum 

şi a eventualelor dificultăţi întâmpinate. 

(3)Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu îndrumătorul 

întocmeşte un document denumit referat, pe care îl înaintează evaluatorului şi care 

cuprinde următoarele elemente: 

a)descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant; 

b)aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a 

atribuţiilor de serviciu; 

c)conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului; 

d)concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea 

acesteia. 

(4)În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu ori în situaţia 

aplicării unei sancţiuni disciplinare îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul prevăzut 

la alin. (3) pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în 

acel moment, iar conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte un alt funcţionar 

public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată. 

Referatul astfel întocmit se înaintează evaluatorului şi este avut în vedere la evaluarea 

funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu. 

(5)Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt prevăzute la art. 

29 lit. c) din prezenta anexă. 

Art. 61 

Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul 

public debutant, anterior finalizării raportului de evaluare, în cadrul căruia: 
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a)se aduc la cunoştinţă funcţionarului public debutant evaluat consemnările făcute de 

evaluator în raportul de evaluare; 

b)se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către 

funcţionarul public debutant evaluat. 

Art. 62 

(1)Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul: 

a)analizează raportul de stagiu completat de către funcţionarul public debutant şi 

referatul întocmit de către îndrumător; 

b)notează îndeplinirea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a 

atribuţiilor de serviciu; 

c)stabileşte calificativul de evaluare; 

d)formulează propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau la 

eliberarea din funcţia publică. 

(2)Pentru notarea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor 

de serviciu, evaluatorul notează fiecare criteriu de evaluare de la 1 la 5, nota 1 fiind cea 

mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare, face media aritmetică a notelor acordate pentru 

fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală. 

(3)Calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum 

urmează: între 1,00-3,00 se acordă calificativul "necorespunzător", iar între 3,01-5,00 se 

acordă calificativul "corespunzător". 

(4)Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea: 

a)"necorespunzător" - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada că deţine 

cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice; 

b)"corespunzător" - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele 

teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice. 

(5)Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, după caz: 

a)propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică 

definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare este "corespunzător"; 

b)propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul 

public debutant a obţinut calificativul "necorespunzător". 

(6)Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa funcţionarului 

public debutant în cadrul interviului prevăzut la art. 25 din prezenta anexă. 

(7)În cazul în care între funcţionarul public debutant şi evaluator există diferenţe de 

opinie asupra conţinutului raportului de evaluare se procedează astfel: 

a)în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica 

raportul de evaluare; 

b)în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public 

debutant consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată. 

(8)În situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, 

acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat 

de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public debutant de a semna raportul 

de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia. 
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(9)La finalizarea evaluării, o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului 

public debutant. 

Art. 63 

(1)Funcţionarul public debutant nemulţumit de evaluarea comunicată potrivit art. 26 

alin. (9) din prezenta anexă o poate contesta în cadrul procedurii de evaluare, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, la conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice. 

(2)Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza 

raportului de evaluare a perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumător şi a 

raportului de stagiu redactat de funcţionarul public debutant, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

(3)Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei 

publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de 

evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public 

debutant în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea acesteia. 

(4)La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public 

debutant nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la 

alin. (3) raportul de evaluare se comunică compartimentului de resurse umane pentru a fi 

depus la dosarul profesional, precum şi pentru a asigura aplicarea de conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice a dispoziţiilor art. 28 din prezenta anexă. O copie a 

raportului de evaluare certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu 

atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane se 

comunică funcţionarului public debutant. 

(5)Numai funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării activităţii sale, 

pe care l-a contestat în condiţiile alin. (1), se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ, în condiţiile legii. 

Art. 64 

(1)Funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul 

"corespunzător" sunt numiţi, prin transformarea postului, funcţionari publici definitivi în 

funcţia publică de execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite deţinută, în 

gradul profesional "asistent". 

(2)În situaţia în care funcţionarii publici debutanţi au obţinut la evaluarea activităţii 

calificativul "necorespunzător", conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dispune 

prin act administrativ eliberarea din funcţia publică, în condiţiile legii. 

Capitolul 5: Criteriile de performanţă utilizate în evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

Art. 65 

(1)Criteriile de performanţă utilizate pentru realizarea componenţei evaluării 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici sunt stabilite după 

cum urmează: 

a)criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor înalţilor funcţionari 

publici, conform pct. I; 

file:///F:/MARICELA/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp395454/00202578.HTM


 58 

b)criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, 

conform pct. II; 

c)criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi, conform pct. III. 

(2)Prevederile prezentului ordin se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, 

respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din 

cadrul direcțiilor de sănătate publică, din unităţile sanitare cu personalitate juridică 

precum și din cadrul celorlalte instituții publice, aflate în subordinea și în coordonarea 

Ministerului Sănătăţii.  

a) Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru 

personalul contractual, prevăzute în anexa nr.1 şi fişa de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3. 

b) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual de 

execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale 

individuale ale personalului contractual, prin compararea gradului şi modului de 

îndeplinire a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale stabilite cu 

rezultatele obţinute în mod efectiv de către personalul contractual, pe parcursul unui an 

calendaristic și urmărește: 

c) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele personalului contractual necesare 

îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi 

cerinţele funcţiei contractuale, prin raportare la nivelul funcţiei contractuale deţinute; 

d) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea 

performanţelor profesionale individuale;  

e) identificarea necesităţilor de instruire a personalului contractual, pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.  

f) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în 

raport cu cerinţele postului.  

g) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor 

profesionale individuale care se consemnează în fișa de evaluare întocmită în condiţiile 

prezentului ordin.  

(3) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care 

se face evaluarea.  

(a) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 1 martie din anul următor 

perioadei evaluate.  

(b) Beneficiază de evaluarea performanțelor profesionale individuale personalul 

contractual care a desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic 

pentru care se realizează evaluarea.  

(4)  Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în 

următoarele situaţii: 

a) persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea 

perioadei corespunzătoare stagiului de debutant; 

b) angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru 

care evaluarea se face după 6 luni de la reluarea activităţii; 
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c) angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, 

precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte 

de conducerea fiecărei instituţii publice dar nu mai devreme de 6 luni de la data 

promovării/angajării;  

d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, 

pentru care evaluarea se face la expirarea a 6 luni de la data reluării activităţii;  

e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical 

sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se 

stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la 

data reluării activității.  

(5)  Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.  

(1) Are calitatea de evaluator: a) persoana care conduce sau coordonează 

compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de 

execuţie evaluată; b) persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii 

organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere;  

(2) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice. 

(3) Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii fişa 

de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de ministrul sănătăţii.. 

(6)  Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:  

a) între 1,00 - 2,00 - nesatisfăcător; 

 b) între 2,01 - 3,50 - satisfăcător;  

c) între 3,51 - 4,50 - bine; 

 d) între 4,51 - 5,00 - foarte bine  

(7)  Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu 

note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu;  

(1) Pentru a obţine nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare se face media 

aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă;  

(2) Pentru funcţiile de conducere nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor 

obţinute la criteriile de evaluare de la pct.I şi pct.II din anexa nr. 2. 

(3) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.  

(8)   Ulterior finalizării fișei de evaluare are loc interviul. Interviul este o discuţie între 

evaluator şi persoana evaluată în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa persoanei evaluate 

rezultatul evaluării, se discută aspectele cuprinse în fișa de evaluare, având ca finalitate 

semnarea şi datarea acesteia, de către evaluator şi de către persoana evaluată.  

(1) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra 

conţinutului fișei de evaluare se procedează astfel:  

a) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica 

fișa de evaluare;  

b) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, persoana evaluată 

consemnează comentariile sale în fișa de evaluare, în secţiunea dedicată.  

(3) În situaţia în care persoana evaluată refuză să semneze fișa de evaluare, acest aspect 

se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către 
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acesta şi un martor. Refuzul persoanei evaluate de a semna raportul de evaluare nu 

împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.  

(9)  Persoanele nemulțumite de rezultatul evaluarii pot depune contestaţii în legătură cu 

evaluarea performanţei profesionale individuale, în termen de 5 zile de la comunicarea 

rezultatului evaluării, la compartimentul de resurse umane. 

(1) Contestaţiile persoanelor nemulțumite se analizează de conducătorul ierarhic imediat 

superior, împreună cu liderul sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul 

salariaţilor, din instituţia publică.  

(2) Rezultatul contestaţiilor se comunică contestatarilor în termen de 5 zile de la 

depunerea acesteia.  

(10)  Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile 

administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile 

prezentului ordin reprezentând o prevedere cadru care poate fi modificată şi completată 

de către autoritatea administrativ-teritorială.  

(11)  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, 

unităţile sanitare cu personalitate juridică precum și instituții publice, aflate în 

subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentului ordin 

 

CAPITOLUL VIII 

CLASIFICAREA INFORMATIILOR LA  DIRECTIA DE SANATATE  

PUBLICA HUNEDOARA 

 

Art.66. Clasificarea  informatiilor 

(1) Clasificarea informatiilor este necesara pentru a permite atat alocarea resurselor 

necesare administrarii si protejarii acestora cat si pentru a determina potentialele pierderi  

ca urmare a modificarilor, pierderii/ distrugerii sau divulgarii acestora. Pentru a asigura 

securitatea si integritatea  informatiilor, acestea se impart in trei categorii principale: 

- Informatii publice 

- Informatii secrete 

- Informatii strict secrete (confidentiale) 

(2)Toate informatiile din Directia de Sanatate Publica Hunedoara trebuie sa se 

regaseasca in una din urmatoarele categorii: 

a) Informatii publice - sunt informatiile accesibile oricarui utilizator din interiorul sau 

exteriorul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, in temeiul Legii nr. 544/2001, asa 

cum sunt acestea definite de legea precizata. Divulgarea, utilizarea neautorizata sau  

distrugerea acestora nu produce efecte asupra institutiei sau aceste efecte sunt  

nesemnificative. Utilizatorii care furnizeaza aceste informatii sunt responsabili de 

asigurarea integritatii si disponibilitatii acestora in raport cu cerintele Directiei de 

Sanatate Publica Hunedoara.  

b) Informatii secrete - se includ informatiile care datorita valorii economice nu trebuie 

facute publice. Se includ aici si informatiile pe care Directia de Sanatate Publica 
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Hunedoara trebuie sa le protejeze conform legislatiei in vigoare. Datorita valorii 

economice asociate, aceste date trebuie distruse daca au fost facute publice. Aceste date 

vor fi copiate si distribuite in cadrul Directiei doar utilizatorilor autorizati.  Distribuirea 

acestor informatii de catre utilizatorii autorizati trebuie sa se faca pe baza unei clauze de 

confidentialitate. 

c) Informatii strict secrete sau confidentiale - se includ toate informatiile care datorita 

valorii economice nu trebuie facute publice. Divulgarea, utilizarea sau distrugerea 

acestor date poate intra sub incidenta Codului Civil, Penal sau legislatiei fiscale, Codului 

Muncii. Accesul la aceste informatii va fi restrictionat. Datele strict secrete nu pot fi 

copiate, distribuite sau sterse fara acordul scris al conducerii Directiei de Sanatate 

Publica Hunedoara. 

 

 

 

CAPITOLUL  IX 

SOLUTIONAREA CONFLICTELOR IN LEGATURA 

CU EXERCITAREA FUNCTIEI PUBLICE/ 

CONFLICTELOR DE MUNCA 

 

Art.67. (1) Pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Sanatate Publica 

Hunedoara, cererile pentru solutionarea unui conflict de munca pot fi formulate: 

- in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia 

unilaterala a angajatorului privind incheierea, executarea, modifcarea, suspendarea sau 

incetarea contractului individual de munca; 

- in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de 

sanctionare disciplinara; 

- in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectului 

conflictului de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 

despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata 

de institutie; 

- pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii 

unui contract individual de munca ori a unor clauze ale acestuia; 

- in termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune, in cazul neexecutarii 

contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. 

(2) In alte situatii decat cele prevazute la alineatul precedent, termenul este de 3 ani de la 

data nasterii dreptului. 

(3) Cererile referitoare la judecarea cauzelor reprezentand conflicte de munca de natura 

celor prezentate mai sus se introduc la tribunalul teritorial in circumscriptia caruia 

reclamantul isi are domiciliul sau resedinta (pentru salariatii domiciliati sau cu resedinta 

in judetul Hunedoara, Tribunalul Hunedoara - Sectia civila). 

(4) In cazul in care raportul de serviciu al unui functionar public a incetat din motive pe 

care acesta le considera netemeinice sau nelegale, el poate cere instantei de contencios 

administrativ competente (Tribunalul Hunedoara  - Sectia Contencios Administrativ si 
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Fiscal) anularea actului administrativ prin care s-a constatat ori s-a dispus incetarea 

raportului de serviciu, in conditiile si termenele stabilite de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si plata de 

catre institutie a unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si 

cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public. 

(5) Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de 

competenta instantelor de contencios administrativ, cu exceptia situatiilor pentru care 

este stabilita expres prin lege o alta competenta materiala. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X 

DISPOZITII FINALE 

 

Art.68 (1) Procedura privind circulatia documentelor atat in interiorul institutiei, cat si a 

documentelor primite ori create si expediate de Directia de Sanatate Publica Hunedoara, 

in indeplinirea prerogativelor legale ce ii revin se stabileste prin act administrativ al 

conducatorului institutiei si se aduce la cunostinta tuturor salariatilor pentru conformare, 

sub rezerva aplicarii de sanctiuni disciplinare celor vinovati de nerespectare a acestora. 

(2) Pentru documentele cuprinzand informatii de interes public sunt incidente 

prevederile legale in vigoare in materie, si anume legea nr. 544/2001, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

(3) Prezentul Regulament intern se completeaza cu legislatia muncii, legislatia incidenta 

in materia functiei publice si a functionarilor publici, Codul civil, Codul de procedura 

civila, Codul penal, Codul de procedura penala, alte acte normative in vigoare . 

(4) Daca pe parcursul aplicarii prezentului regulament sunt adoptate acte normative care 

reglementeaza in mod diferit aspecte ce au fost prevazute in act, acestea vor avea 

prioritate de aplicare fata de dispozitiile prezentului Regulament Intern, care va fi 

adaptat noilor prevederi legale. 

Art.69. Regulamentul Intern, se poate modifica si completa ori de catre ori este necesar, 

ca urmare a modificarilor legislative survenite. 

Art.70. Prezentul Regulament Intern, este valabil pentru anii 2020-2022 si inlocuieste 

orice alte dispozitii anterioare si aduse la cunostinta salariatilor sub semnatura. 
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