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CAPITOLUL I.   

DISPOZITII GENERALE SI PRINCIPII 

 

 

Art. 1.(1). Prezentul Regulament stabileste in general, dispozitii ce privesc raporturile dintre 

institutie si angajatii sai si in special dispozitii cu caracter normativ intern ce privesc disciplina 

muncii in cadrul Primariei Municipiului Tecuci. 

          (2). Obiectivele prezentului Regulament isi propun sa asigure: 

• Cresterea calitatii serviciului public prin reglementarea normelor de conduita 

profesionala necesare pentru realizarea unor raporturi sociale, profesionale 

corespunzatoare crearii si mentinerii la cel mai inalt nivel a pestigiului institutiei, functiei 

publice, a functionarilor publici si a personalului contractual; 

• Crearea unui climat de respect si incredere reciproca atat intre cetateni si functionarii 

publici, cat si intre cetateni si autoritatile administratiei publice; 

• Informarea cetatenilor cu privire la conduita profesionala la care sunt indreptatiti sa se 

astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice. 

 

Art. 2. Prezentul Regulament, reglementeaza raporturile de munca ( drepturi, obligatii, 

incompatibilitati) tramsparenta, reguli privind accesul in institutie si normele de conduita in cadrul 

primariei Municipiului Tecuci. 

 

Art. 3.(1). Prezentul Regulament se aplica tuturor salariatilor Primariei Municipiului Tecuci, 

indiferent de durata raportului de serviciu sau a contractului de munca, precum si angajatilor detasati 

sau delegati in cadrul institutiei. 

          (2). Insusirea si respectarea prezentului Regulament intern este obligatorie pentru intregul 

personal, indiferent de functia ocupata in cadrul institutiei, necunoasterea prevederilor 

regulamentului nefiind opozabila in raporturile de munca sau de serviciu. 

 

Art. 4.(1). Acest Regulament contine procedurile si prescriptiile cu caracter general dupa care se 

desfasoara activitatea in cadrul Primariei Municipiului Tecuci. 

         (2). Activitatea specifica postului pe care il ocupa fiecare angajat este reglementata de fisa 

postului, de procedurile si prescriptiile elaborate pentru primarie, directia, serviciul, biroul, sau 

compartimentul in care isi desfasoara activitatea fiecare salariat. 

 

Art. 5. Prevederile acestui Regulament nu exclude drepturi sau obligatii ale conducerii sau ale 

salariatilor care sunt prevazute in alte acte normative, care privesc raporturile de munca si de 

disciplina muncii, aplicabile in administratia publica locala. 

 

Art. 6. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti 

salariatii si angajatori. 

 

Art. 7.(1). Dupa aprobare, prezentul Regulament va fi afisat la sediul si pe site-ul institutiei si va 

fi adus la cunostinta intregului personal, precum si noilor angajati, in prima zi de munca. 

          (2). Aducerea la cunostinta salariatilor a continutului Regulamentului intern se face de 

catre seful direct al fiecarui salariat, iar luarea la cunostinta se confirma printr-o declaratie olografa. 

          (3). Prezentul Regulament intern se revizuieste periodic, in concordanta cu modificarile de 

natura legislative la nivelul institutiei sau al proceselor de munca. 
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CAPITOLUL II.  

DREPTURILE SI OBLIGATIILE 

 INSTITUTIEI SI ALE ANGAJATILOR 

 

Drepturile si obligatiile personalului cu functii de conducere 
Art. 8. Managementul insritutiei este asigurat de catre primarul Municipiului Tecuci si este 

sprijinit de o echipa formata din Viceprimar, Secretarul Municipiului Tecuci si conducatorii 

compartimentelor de specialitate ( director general, sefi de servicii si de birouri, compartimente 

aflate in directa subordonare a primarului). 

Primarul Municipiului Tecuci, Viceprimarul, Secretarul Municipiului Tecuci, impreuna cu 

Aparatul de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta denumita generic 

Primaria Municipiului Tecuci. 

 

Art. 9. Conducerea institutiei are urmatoarele drepturi si obligatii: 

• Sa stabileasca modul de organizare si functionare a institutiei; 

• Sa stabileasca prin fisa postului atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat la 

propunerea conducatorului compartimentului de specialitate, in conditiile legii; 

• Sa stabileasca obiectivele de performanta individuala precum si criteriile de evaluare a 

realizarii acestuia; 

• Sa dea dispozitii in scris, cu character obligatoriu pentru angajati, sub rezerva legalitatii 

lor; 

• Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; 

• Sa supuna aprobarii Consiliului local organigrama, statul de functii si Regulementul de 

organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, 

conform prevederilor legale; 

• Sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc 

desfasurarea relatiilor de munca; 

• Sa asigure incadrarea si promovarea in functie cu respectarea prevederilor legale; 

• Sa asigure stabilitatea in munca a fiecarui salariat sis a garanteze ca exercitarea functiei 

san u depinda de relatiile interpersonale sau politice; 

• Sa asigure respectarea si protejarea drepturilor salariatilor impotriva oricaror incercari de 

incalcare prin manifestari de subiectivism sau abuzz; 

• Sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si din contractile individuale de 

munca, dupa caz; 

• Sa se consulte cu sindicatul sau dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta 

deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; 

• Sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa 

vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; 

• Sa asigure accesul salariatilor la servicii medicale de medicina muncii; 

• Sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor sis a opereze inregistrarile 

prevazute de lege; 

• Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat; 

• Sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea 

sarcinilor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 

• Sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a primariei; 

• Sa asigure confidentialitatea datelor cu character personal ale salariatilor. 
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Drepturile si obligatiile functionarilor publici si ale salariatiilor cu contract individual 

de munca 
Art. 10. Functionarul public are urmatoarele drepturi: 

• Dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului 

regulament si care ii vizeaza in mod direct; 

• Dreptul de asociere in organizatii profesionale sau in alte organizatii, avand ca scop 

reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea 

statutului lor; 

• Dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii 

serviciului public; 

• Dreptul la o salarizare in conformitate cu prevederile legii privind salarizarea unitara a 

personalului platit din fonduri publice; 

• Dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala; 

• Dreptul de a fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii; 

• Dreptul de a i se asigura protectia impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj 

carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta; 

• Dreptul de a fi despagubiti in situatia in care au suferit din culpa institutiei, un prejudiciu 

material, in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu; 

• Dreptul de a refuza, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul 

ierarhic, daca le considera ilegale; 

• Dreptul de a exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si 

al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt 

in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei 

postului. 

 

Art. 11. Salariatul are urmatoarele drepturi: 

• Dreptul la salarizare pentru munca depusa; 

• Dreptul la pauza de masa, repaus zilnic si saptamanal; 

• Dreptul la zilele de sarbatori legale, concediul de odihna annual si alte concedii 

prevazute de lege; 

• Dreptul la securitate si sanatate in munca; 

• Dreptul la masuri de protectie si asigurari sociale; 

• Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si ale 

mediului de munca; 

• Dreptul la egalitate de sanse si de tratament; 

• Dreptul la demnitate in munca; 

• Dreptul la informare si consultare; 

• Dreptul de acces la programele de formare profesionala; 

• Dreptul de a participa la actiuni collective; 

• Dreptul la protectie sociala in caz de concediere; 

• Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; 

• Alte drepturi prevazute de lege. 

 

Art. 12. Salariatul nu poate renunta la drepturile prevazute de legile in vigoare. 

 

Art. 13. Functionarul public de conducere are urmatoarele obligatii: 

• Sa asigure egalitate de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia 

publica pentru functionarii publici din subordine; 

• Sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei 

profesionale pentru personalul din subordine atunci cand propun ori aproba avansari, 
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promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii, ori acordarea de stimulente 

materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare; 

• Sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ- 

teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun 

proprietar; 

• Sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei 

publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute; 

• Sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a 

banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 

 

Art. 14. Functionarului public ii revin urmatoarele obligatii: 

• Sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a 

dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care ii revin, cu respectarea eticii 

profesionale; 

• Sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, 

datorata naturii functiilor publice detinute; 

• De a asigura un serviciu public de calitate, in beneficial cetatenilor, prin participarea 

active la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica; 

• De a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, 

transparenta administrative, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in 

integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei; 

• De a apara in mod loial prestigiul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, 

precum si de a se abtine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale acesteia; 

• De a respecta demnitatea functiei publice, coreland libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

• De a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influientat de considerente personale 

sau de popularitate; 

• Sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimburilor de 

pareri; 

• Sa se conformeze dispozitiilor primate de la superiorii ierarhici; 

• Sa execute dispozitiile formulate in scris, cu exceptia cazului in care acestea sunt vadit 

ilegale; 

• Sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate; 

• Sa respecte normele de conduita profesionala si civica, prevazute in legea nr. 7/2004 

privind Codul de conduita al functionarilor publici; 

• Sa nu aduca atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei 

publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in 

exercitarea functiei publice, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea unor 

aspecte ale vietii private, formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase; 

• Sa adopte o atitudine impartiala si justificatapentru rezolvarea clara si eficienta a 

problemelor cetatenilor; 

• Sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice prin 

promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de 

fapt, eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, 

convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte 

aspecte; 

• Sa promoveze o imagine favorabila tarii si/sau institutiei publice pe care o reprezinta, in 

cadrul unor organizatii internationale, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter 

international; 
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• Sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol cu ocazia deplasarilor externe; 

sa actioneze conform prevederilor legale sis a isi exercite capacitatea de apreciere in mod 

fundamentat si impartial; 

• Sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea 

imbunatatirii activitatii institutiei, precum si a calitatii serviciilor publice oferite 

cetatenilor; 

• 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 

sis a nu participle la activitati politice in timpul programului de lucru; 

• Sa nu faca parte din organelle de conducere ale partidelor politice; 

• Sa raspunda potrivit legii de indeplinirea atrbutiilor ce le revin din functia publica pe care 

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

• Sa aduca dispozitiile ilegale la conducerea superiorului ierarhic al persoanei care le-a 

emis; 

• Sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura 

cu faptele, informatiile, sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei 

publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public; 

• Sa prezinte la numirea in functia publica, precum si la incetarea raportului de serviciu in 

conditiile legii, declaratia de avere si de interese, pe care este obligat sa le actualizeze 

anual sau de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile legale; 

• Sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica o perioada determinata, intre 

2 si 5 ani de la terminarea programelor de perfectionare profesionala, proportional cu 

numarul zilelor de formare in situatia in care a beneficiat de programe de formare 

organizate in tara sau in strainatate, finantate din bani publici, cu o durata cumulate mai 

mare de 90 de zile; 

• Sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, 

stabilite potrivit legii; 

• Sa restituie institutiei, in cazul nerespectarii angajamentului, contravaloarea cheltuielilor 

efectuate pentru perfectionare, calculate in conditiile legii; 

a). Functionarii publici, atat cei din conducere cat si cei de executie, precum si personalul 

contractual care este implicat in administrarea sau implementarea de programe sau proiecte finantate 

din fonduri externe sau din fonduri bugetare, au obligatia sa depuna annual declaratia de avere si de 

interese pana cel tarziu la 15 iunie. 

b). In termen de cel mult 30 de zile de la data numirii in functie, respective a incetarii 

activitatii, persoanele mentionate la lit.a, au obligatia sa depuna noi declaratii de avere si de interese. 

 

Art. 15. Angajatul are urmatoarele obligatii: 

• Sa respecte programul de lucru al institutiei; 

• Sa indeplineasca intocmai si la timp atributiile ce ii revin conform fisei postului, 

precum si a dispozitiilor de serviciu transmise pe cale ierarhica; 

• Sa respecte disciplina muncii, ordinea si curatenia la locul de munca; 

• Sa apere bunurile institutiei; 

• Sa respecte prevederile sistemului de management al calitatii implementat in 

institutie; 

• Sa foloseasca cu maximum de eficienta timpul de munca, in scopul indeplinirii 

obligatiilor de serviciu; 

• Sa depuna eforturile necesare pentru ridicarea calificarii profesionale si pentru 

cresterea calitatii muncii; 

• Sa isi desfasoare activitatea numai in limitele legilor in vigoare; 

• Sa participle, atunci cand necesitatile o cer si se dispune, indifferent de functia sau de 

postul ocupat, la efectuarea oricaror actiuni ce revin administratiei publice locale; 
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• Sa instiinteze seful ierarhic de indata ce au luat la cunostinta de existenta unor 

nereguli, abateri ori lipsuri in munca sau de alta natura; 

• Sa isi insuseasca sis a aplice prevederile actelor normative de interes general si cele 

specifice domeniului de activitate; 

• Sa fie fidel fata de angajator in exercitarea atributiilor de serviciu; 

• Sa aiba un comportament professional si civic, adecvat prestigiului institutiei; 

• Sa promoveze raporturile colegiale si mentinerea comportarii corecte in cadrul 

relatiilor de munca; 

• Sa respecte masurile de securitate si sanatate a muncii in institutie; 

• Sa respecte secretul de serviciu; 

• Sa anunte compartimentul de specialitate in termen de 5 zile despre orice modificare 

in actele de stare civila, domiciliu, studii, etc.; 

• Alte obligatii prevazute de lege. 

 

     Art. 16. Angajatului ii este interzis: 

• Sa se prezinte la serviciu in tinuta indecenta sau necorespunzatoare, ori sub influienta 

bauturilor alcoolice; 

• Sa paraseasca locul de munca sau sa plece din institutie fara aprobarea sefilor 

ierarhici sau neconsemnarea in condica de teren; 

• Sa desfasoare pe durata programului de activitate activitati care nu au legatura cu 

sarcinile de munca specifice; 

• Sa foloseasca in interes personal calculatoarele si aparatura din dotare precum si alte 

mijloace materiale apartinand institutiei; 

• Sa scoata din cadrul institutiei orice bunuri materiale, mijloace fixes au obiecte de 

inventar, fara bonuri de iesire eliberate de cei in drept, sa scoata acte de serviciu 

inclusiv cu scopul de a lucra la domiciliu; 

• Folosirea calitatii de angajat al institutiei pentru obtinerea de avantaje in scop 

personal; 

• Sa aduca in institutie copii minori in scopul supravegherii acestora; 

• Sa introduca sau sa consume bauturi alcoolice in sediul institutiei in timpul 

programului; 

• Sa poarte discutii inutile la locurile de munca cu personae straine de compartiment 

sau din afara institutiei in probleme personale; 

• Sa fumeze in birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai in locuri special 

amenajate; 

• Sa comercializeze produse de orice fel in incinta institutiei; 

• Sa furnizeze informatii referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului 

sau a unitatilor administrativ teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, 

concesionare sau inchiriere in alte conditii decat cele prevazute de lege; 

• Sa achizitioneze vreun bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor 

administrativ teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 

- cand a luat cunostinta, ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; 

- cand a participat la organizarea vanzarii bunului respective, in exercitarea 

atributiilor de serviciu; 

- cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului 

nu au avut access au poate influienta operatiunile de vanzare. 

Prevederile lit. m) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii 

unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale. 

• Sa participle la acte de violenta sau sa le provoace; 

• Sa foloseasca violenta fizica sau de limbaj. 
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Art. 17. Functionarului public ii este interzis: 

• Sa dezvaluie informatii care nu au character public, in alte conditii decat cele 

prevazute de lege; 

• Sa dezvaluie informatiile la care are acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta 

dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea 

sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum si a unor persoane 

fizice sau juridice; 

• Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea 

autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si 

strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

• Sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in 

care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de 

parte; 

• Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea 

promovarii de actiuni juridice sau de alta natura impotriva statului ori autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea; 

• Prevederile de le lit. a)- e) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o 

perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene; 

• Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 

• Sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac 

donatii ori sponsorizari partidelor politice; 

• Sa participle la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

• Sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte 

inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora; 

•  Sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru 

promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale; 

• Sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale in 

relatiile cu reprezentantii altor state; 

• Sa foloseasca in alte scopuri, decat cele precazute de lege, a prerogativelor functiei 

publice detinute; 

• Sa incalce legile si obiceiurile tarii gazda, in timpul deplasarilor externe in interesul 

serviciului; 

• Sa urmareasca obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de 

prejudicii materiale sau morale altor personae prin exercitarea atributiilor de 

serviciu; 

• Sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti 

functionari publici; 

• Sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in 

exercitarea functiei publice, pentru a influienta anchetele interne ori externe sau 

pentru a determina luarea unor anumite masuri; 

• Sa impuna altor functionar publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent 

de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor 

avantaje materiale sau profesionale; 

• Sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau institutiei publice pentru 

realizarea de interese personale sau activitati didactice; 

• Sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj care 

le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au 

avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influienta impartialitatea in 

exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompense in raport cu 

aceste functii. 
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Art. 18. Functionarului public de conducere ii este interzis: 

• Sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia public ape criterii 

discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme principiilor care 

guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici. 

 

 

Obligatiile functionarilor publici si ale salariatiilor cu contract individual de munca 

privind utilizarea echipamentelor IT si accesul la internet. 

 

Art. 19.(1). Accesul la INTERNET se face numai in interes de serviciu, fiind interzise 

activitati de comert electronic in interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscene sau de 

propaganda, instigatoare la violenta sau acte de terorism, de muzica, filme, jocuri, chat-ul etc. 

           (2). Se permit download-uri ( descarcari de pe Internet) exclusive in cazul in care 

fisierele descarcate sunt necesare activitatii din cadrul institutiei. 

           (3). Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse site-uri de pe Internet, 

abonare ce implica primirea permanenta a unui volum mare de scrisori prin posta electronica. 

Raspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizate, timpul de acces, 

informatia descarcata si adresa de IP fiind monitorizate. 

 

Art. 20.(1). Publicarea pe Internet a datelor, imaginilor si informatiilor referitoare la 

activitatea Consiliului Local se va face numai cu aprobarea scrisa a celor in drept. 

            (2). Raspunderea pentru corectitudinea si actualitatea datelor publicate pe site-ul 

propriu sau prin participarile la licitatiile electronice revine proprietarului informatiei si nu 

operatorului sau realizatorului. 

            (3). Fiecare serviciu din cadrul aparatului propriu de specialitate sau institutie din 

subordinea Consiliului Local care publica date pe INTERNET este obligat sa intocmeasca un 

dosar, organizat cronologic, cu paginile web realizate, listate dupa publicare. 

 

Art. 21. Sunt interzise publicitatea si sondajele in scopuri electorale sau economoce pe 

portalul Primariei Municipiului Tecuci, cu exceptia prezentarii oportunitatilor , aspectelor 

culturale sau economice locale. 

 

Art. 22. Este interzis accesul neautorizat in spatiile digitale, altele decat cele locale sau cele 

publice din retea, folosirea altor conturi decat cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea 

fisierelor in mod neautorizat din retea. 

 

Art. 23. Este obligatorie respectarea masurilor de securitate privitoare la contul de acces, 

parola, drepturi partajate in sistem de acces la resurse si la INTERNET. Modificarea acestora se 

face cu aprobarea primarului. 

 

Art. 24. Este interzisa difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces precum si a 

altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul si protocoalele de functionare a retelelor 

de calculatoare sau a postei electronice. 

 

Art. 25. Comunicarea prin adresa electronica, oficial, tip nota interna, se face cu acordul 

scris al persoanelor cu functii de conducere, ca si in cazul suportului de hartie, urma pastrandu-se 

la emitent. 

 

Art. 26. Este interzisa interventia utilizatorului asupra tehnicii de calcul prin demontarea 

acesteia, asupra fisierelor system sau asupra modulelor din aplicatiile informatice, fiind interzisa 

modificarea fisierelor sursa, stergerea lor, interventia asupra bazelor de date, altfel decat prin 
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programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicita interventia 

Compartimentului Administrare Retele si servicii IT ce vor analiza si adopta masuri de 

remediere. Dupa caz, solutionarea consta in interventie proprie post- garantie, interventie- 

furnizor in intervalul de garantie sau service externalizat gestionat prin Compartimentului 

Administrare Retele. 

 

Art. 27. Fiecare utilizator raspunde pentru modul in care isi foloseste calculatorul din dotare, 

dar si pentru modul in care foloseste reteaua interna, internetul si posta electronica ( unde este 

cazul).  

 

Art. 28. Achizitiile in domeniul IT ( tehnica de calcul, echipamente de comunicatii si soft) se 

fac numai de catre Compartimentului Administrare Retele. Aprobarea achizitiei se face in urma 

analizei compartimentului de specialitate si conducerea institutiei. 

 

Art. 29. Avand in vedere necesitatea asigurarii datelor/documentelor impotriva pierderii lor 

accidentale, ele vor fi salvate periodic pe diskette cu solocitarea, daca e cazul, ajutorului 

Compartimentului Administrare Retele. Sedintele de consiliu vor fi salvate dupa fiecare sedinta 

pe server si CD. 

 

Art. 30. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru si in interesul serviciului, atat in 

timpul orelor de program cat si in afara acestuia. Este cu desavarsire interzisa instalarea sau 

copierea altor programe decat cele care au fost instalate initial pe sistemele de calcul din 

patrimoniu. 

 

Art. 31. Este obligatorie respectarea normelor de protectia muncii la folosirea tehnicii sub 

tensiune, folosirea cablurilor isolate, a mufelor originale fara improvizatii. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III.  

ANGAJAREA, MODIFICAREA SI INCETAREA RAPORTURILOR 

 DE SERVICIU SAU DE MUNCA 

 

Art. 32. Angajarea salariatilor se face in conformitate cu prevederile legii 188/1999-Statutul 

functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul functiilor 

publice si ale legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, in cazul functiilor contractuale 

din institutie, precum si conform prevederilor altor acte normative care reglementeaza angajarile 

aflate in vigoare la data respective. 

 

Art. 33. Transferul ca modalitate de modificare a raporturilor de serviciu, in cazul 

functionarilor publici poate avea loc in interesul serviciului sau la cererea functionarului public. 

 

Art. 34. Salariatii pot fi delegate, detasati sau mutate, dupa caz, in cadrul altui compartiment 

de lucru, numai in conformitate cu prevederile Statutului functionarilor publici sau ale Codului 

muncii. 
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CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA SI DE ODIHNA, 

PREZENTA SI ACCESUL IN INSTITUTIE 

 

 Timpul de munca 
 Art. 35.(1). Timpul de minca, reprezinta timpul pe care angajatul il foloseste pentru 

indeplinirea sarcinilor de munca. 

             (2). Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana pentru tot 

personalul angajat cu norma intreaga al institutiei, indifferent de functia ocupata. 

             (3). Programul zilei de munca este urmatorul: 

• Luni- Vineri: ora 8,00- ora 16,00. 

 

Timpul de odihna 
Art. 36. Pentru munca efectuata angajatii au dreptul la un concediu de odihna de: 

• 21 zile lucratoare pentru angajatii care au o vechime in munca de pana la 10 ani; 

• 25 zile lucratoare pentru angajatii care au o vechime in munca de peste 10 ani; 

si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. 

   

Art. 37. Dreptul la concediu de odihna este garantat tuturor salariatilor, acesta nu poate 

forma obiectul unei cesiuni, renuntari sau limitari. 

 

Art. 38.(1). Programarea concediului de odihna se face pana la sfarsitul anului calendaristic, 

esalonat pentru tot cursul anului urmator, tinandu-se seama de buna desfasurare a activitatii 

institutiei, dar si de interesele salariatului. 

             (2). Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care programarea 

concediilor se face fractionat, una din fractiuni- in cazul functionarilor publici nu poate sa fie mai 

mica de 15 zile lucratoare, iar in cazul personalului contractual una din fractiuni nu poate sa fie 

mai mica de 10 zile lucratoare. Efectuarea concediului de odihna in anul urmator este permisa 

numai in situatia cand salariatul, din motive care nu tin de persoana lui, nu a putut sa il efectueze 

in anul calendaristic pentru care a fost programat si exista rezolutie scrisa din partea superiorului 

in acest sens. 

             (3). Salariatul are datoria de a informa printr-o cerere plecarea in concediu de odihna, 

chiar si in situatia in care aceasta se desfasoara in conformitate cu programarea anuala. 

De asemenea, salariatul are obligatia de a preda sarcinile de serviciu persoanei care il 

inlocuieste pe perioada concediului, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data plecarii in 

concediul de odihna. 

             (4). Orice modificare a programarii concediului de odihna, se va face justificat, pe 

baza de cerere de reprogramare intocmita de salariatul in cauza cu acordul conducatorului 

departamentului in care isi desfasoara activitatea si dupa aprobare se trimite cu cel putin 5 zile 

anterior inceperii efectuarii propriu- zise a concediului in atentia Compartimentului Gestiunea 

Resurselor Umane si a Functiilor Publice din cadrul institutiei. 

             (5). In cazul unor nevoi de serviciu neprevazute, care fac necesara prezenta 

salariatului in institutie, se va proceda la rechemarea acestuia din concediul de odihna de catre 

superiorul sau ierarhic, printr-o cerere scrisa. 

 

Art. 39. Zilele de sarbatori legale si religioase sunt zile nelucratoare si se acorda de catre 

angajator cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 

Art. 40.(1). In afara concediului de odihna, in cazul unor evenimente familiale deosebite, 

salariatii au dreptul la urmatoarele zile libere platite: 
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• casatoria salariatului- 5 zile lucratoare; 

• nasterea unui copil al salariatului- 3 zile lucratoare; 

• casatoria unui copil- 3 zile lucratoare; 

• decesul sotului/sotiei sau a unei rude ori afin pâna la gradul III inclusiv – 3 zile 

lucratoare; 

• controlul medical annual- 1 zi lucratoare; 

• donatori de sange- 1 zi lucratoare. 

                  (2).  Concediile prevazute la alin. 1), se vor acorda in baza cererilor insotite de 

documente justificative. 

 

Art. 41. Salariatii, atat functionarii publici cat si personalul contractual au dreptul la concedii 

fara plata, in limita a 90 de zile calendaristice pe an pentru rezolvarea unor situatii personale ( 

studii, tratament medical, ingrijire copil bolnav etc.). 

 

Accesul si prezenta salariatilor in institutie 
Art. 42. Accesul salariatilor in institutie se face pe baza de cartela de acces controlat. 

 

Art. 43.(1). Evidenta prezentei salariatilor la program se inregistreaza in sistemul electronic 

de acces controlat din structura organizatorica a Primariei Municipiului Tecuci, angajatii find 

obligati sa utilizeze cartela magnetica la ora inceperii programului si la ora terminarii 

programului de lucru.  

            (2). Intocmirea foii colective de prezenta (pontaj) revine Compartimentului Gestiunea 

Resurselor Umane si a Functiilor Publice, care pana la data de 04 a fiecarei luni va fi inaintata la 

Compartimentul Financiar- Contabil. 

             (3). Evidenta cererilor de concediu de odihna se tine de catre conducatorii 

compartimentelor din structura organizatorica a Primariei Municipiului Tecuci. Cererile de 

concediu, dupa aprobare,  se vor inainta Compartimentului Gestiunea Resurselor Umane si a 

Functiilor Publice. 

             (4). In mod obligatoriu, cererea de concediu de odihna va fi aprobata de seful 

compartimentului, se va indica persoana care va prelua activitatea pe perioada efectuarii 

concediului, iar acesta din urma isi va exprima acordul in scris si va semna, apoi cererea va fi 

inaintata Compartimentului Legalitate Documente pentru a fi aprobata.  

 

Art. 44. Efectuarea de munca suplimentara peste programul normal de lucru sau in zilele 

libere se face conform Codului Muncii, numai pe baza unui referat de necesitate aprobat de catre 

primar. Ramanerea in institutie peste programul de lucru sau intrarea in institutie in afara orelor 

de program se face numai pe baza de referat pentru aprobarea efectuarii orelor suplimentare. 

 

Art. 45. Compensarea cu timp liber corespunzator a orelor prestate peste durata normala a 

timpului de lucru de personalul incadrat in functie de executie si de conducere se realizeaza 

potrivit prevederilor legale. 

 

Art. 46. Iesirea din institutie a salariatilor in interes de serviciu sau interes personal se face 

pe baza aprobarii sefilor de compartimente si cu inregistrarea obligatorie in sistemul electronic 

pe baza cartelei magnetice. 

 

Art. 47. Orice iesire sau intrare a unui functionar este monitorizata, acest sistem fiind 

conectat la un soft care ii ponteaza la ora 8,00, ora inceperii programului si 16,00- la sfarsitul 

programului. 

 

Art. 48. Sistemul de pontaj va fi atasat la statul de plata la sfarsitul fiecarei luni. 
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Reguli generale 
      Art. 49. Resursele materiale aflate la dispozitia angajatilor, reprezinta bunuri ale Primariei 

Municipiului Tecuci si nu pot fi utilizate in scopuri personale. 

 

Art. 50.(1). Calitatea de angajat al Primariei Municipiului Tecuci se atesta prin cartela 

magnetica de acces si pontare. 

           (2). Este interzisa pierderea, instrainarea, imprumutarea si distrugerea cartelei 

magnetice. 

           (3). Pierderea cartelei magnetice se comunica in scris Compartimentului Administrare 

Retele, care va anula codul cartelei pierdute si va elibera contra- cost o noua cartela magnetica.  

 

Art. 51. Salariatii Primariei Municipiului Tecuci, au obligatia sa anunte in termen de 5 zile 

lucratoare si sa prezinte documente la Compartiment Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor 

Publice asupra oricarei modificari privind: 

• Adresa; 

• Starea civila; 

• Nasterea unui copil; 

• Preschimbarea actului de identitate; 

• Studii sau cursuri de perfectionare absolvite. 

 

Accesul persoanelor straine in sediul primariei Municipiului Tecuci 
Art. 52. Accesul persoanelor straine in sediul Primariei Municipiului Tecuci se face numai in 

timpul programului de lucru cu publicul, pe baza actului de identitate si a cartelei magnetice de 

acces eliberate de Compartimentul Relatii Publice. 

 

 

CAPITOLUL V.  

SALARIZAREA 

 
Art. 53. Pentru munca prestata, angajatii au dreptul la un salariu care cuprinde salariul de 

baza, indemnizatiile, sporurile, potrivit legii unitare de salarizare a personalului bugetar si alte 

drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti. 

 

Art. 54. Ziua de plata a drepturilor salariale este data de 11 ale fiecarei luni. 

 

 

 

CAPITOLUL VI.  

EVALUAREA FUNCTIONARILOR PUBLICI SI A  

PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 
Art. 55. Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a 

activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de 

evaluare stabilite pentru perioada respective cu rezultatele obtinute in mod efectiv. 

 

Art. 56. Functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Tecuci li se aplica procedura si criteriile de evaluare stabilite de legislatia in 

vigoare. 

 

Art. 57.(1). Metodologia si criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale 

ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
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Tecuci si aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci sunt aprobate prin dispozitia 

primarului. 

            (2). In cazul in care, in urma evaluarii anuale, salariatul- personalul contractual- nu 

corespunde professional locului de munca in care este incadrat, respective atunci cand la 

evaluarea performantelor profesionale anuale obtine calificativul nesatisfacator, acesta va fi 

concediat pentru motive care tin de persoana salariatului, conform prevederilor Codului Muncii. 

                  (3). Angajaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează 

contestaţia pe baza fişei de evaluare, a referatului întocmit de către persoana evaluată şi a celui 

întocmit de evaluator şi avizat de contrasemnatar. 

                         Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă 

de către persoana evaluată a fişei de evaluare contrasemnată şi se soluţionează în termen de 10 

zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. Rezultatul contestaţiei 

se comunică persoanei evaluate în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei. 

Angajaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiei, se pot adresa instanţei competente, 

în condiţiile legii.  

                       Angajaţii evaluaţi direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, 

care sunt nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa instanţei competente, în condiţiile 

legii. 

 

 

 

CAPITOLUL VII.  

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI A 

INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII 

 
Art. 58. In cadrul Primariei Municipiului Tecuci, in relatiile de munca functioneaza 

principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii, sunt respectate principiul nediscriminarii, 

precum si principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati. Relatiile de munca se bazeaza pe 

principiul consensualitatii si al bunei credinte. 

 

Art. 59. Orice salariat care presteaza o munca in cadrul institutiei, beneficiaza de respectarea 

demnitatii si a constiintei sale fara nici o discriminare. 

 

Art. 60. Institutia asigura intreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de 

discriminare directa sau indirecta, fata de orice salariat, pe motiv ca acesta apartine unei rase, 

nationalitati, etnii, religii, optiune politica, handicap, categorie sociala defavorizata ori datorita 

varstei, dizabilitatilor, bolilor cronice necontagioase, infectarii HIV, a sexului, a orientarii 

sexuale manifestata in urmatoarele domenii: 

• Incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea raportului de munca; 

• Stabilirea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului; 

• Acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul; 

• Conditii de munca echitabile si satisfacatoare; 

• Formare, perfectionare si promovare profesionala; 

• Aplicarea masurilor disciplinare; 

• Protectia impotriva somajului; 

• Dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta. 

 

Art. 61. Incalcarea drepturilor privind respectarea principiilor nediscriminarii si al inlaturarii 

oricarei forme de incalcare a demnitatii constituie abatere disciplinara. 
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CAPITOLUL VIII.  

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA 

 

 
Art. 62. Conducerea Primariei Municipiului Tecuci are obligatia sa asigure personalului 

institutiei conditii normale de munca si igiena de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea 

fizica, sa previna accidentele de munca si bolile profesionale dupa cum urmeaza: 

a). sa solicite Inspectoratului Teritorial de Munca Galati autorizarea functionarii din punct de 

vedere al securitatii si sanatatii in munca; 

b). sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor, in toate aspectele legate de munca, fiecare 

lucrator avand obligatia de a respecta dispozitiile legale, precum si regulile, instructiunile, 

procedurile interne privind securitatea si sanatatea in munca; 

c). sa stabileasca pentru salariati reguli proprii pentru aplicarea normelor de securitate si 

sanatate in munca; 

d). sa stabileasca masuri necesare pentru asigurarea securitatii si protectiei sanatatii 

lucratorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale pentru informarea si instruirea lucratorilor 

precum si pentru asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii 

in munca; 

e). sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor in 

procesul de munca; 

f). sa numeasca sau sa angajeze numai personae care, in urma controlului medical, corespund 

locului de munca si sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute; 

g). sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite, vatamatoare sau grele, precum 

si a accidentelor de munca, bolilor profesionale, accidentelor tehnice sis a ia masuri de eliminare 

a conditiilor respective si imbunatatirea acestora; 

h). sa asigure si sa controleze prin lucratorul desemnat cunoasterea si aplicarea de catre toti 

salariatii a masurilor tehnice, sanitare, organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in 

domeniul protectiei muncii. 

 

Art. 63. Regulile generale aplicabile conducerii si salariatilor cu privire la conditiile de 

munca si igiena sunt urmatoarele: 

a). fiecare salariat si conducerea institutiei trebuie sa vegheze, atat la securitatea si sanatatea 

proprie cat si a celorlalti salariati din primarie; 

b). fumatul in incinta primariei, in alt loc decat in cel amenajat precum si consumarea 

bauturilor alcoolice in institutie sunt interzise. 

 

Art. 64. In cadrul Primariei Municipiului Tecuci, activitatea privind securitatea si sanatatea 

in munca, de prevenire si protectie, monitorizarea starii de sanatate a salariatilor, evaluarea 

riscurilor, instruirea si verificarea insusirii de catre toti salariatii a masurilor luate pe linia de 

protectia si securitatea muncii se realizeaza pe baza planului de prevenire si protectie intocmit la 

nivelul institutiei.  

 

Art. 65. Salariatii Primariei Municipiului Tecuci si ai aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local Tecuci, au dreptul de a beneficia de toate masurile pentru protejarea vietii si 

sanatatii, conform prevederilor legale. 

 

Art. 66. Angajatorul are obligatia de a asigura sanatatea si securitatea lucratorilor in toate 

aspectele legate de munca. 
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Art. 67. In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare 

pentru: 

• Asigurarea securitatii si protectiei sanatatii salariatilor; 

• Prevenirea riscurilor profesionale; 

• Informarea si instruirea salariatilor; 

• Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in 

munca. 

 

Art. 68. Implementatea masurilor prevazute la art. 68, se face pe baza urmatoarelor principii 

generale: 

• Evitarea riscurilor; 

• Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate; 

• Combaterea riscurilor la sursa; 

• Adaptarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de 

munca, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii in ritm predeterminat si a 

diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii, adaptarea la progresul ethnic; 

• Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, 

organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influienta factorilor de 

mediu de munca; 

• Adaptare in mod prioritar a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de 

protectie individuala. 

 

Art. 69. Pentru activitatea de prevenire si protectie, angajatorul desemneaza, prin act 

administrative un salariat care indeplineste conditiile impuse de lege si va avea atributii in acest 

domeniu, consemnat in fisa postului. 

 

Art. 70. In vederea coordonarii activitatii de prevenire si protectie, se constituie, prin 

dispozitie de primar, comitetul de securitate si sanatate in munca, care functioneaza pe baza 

regulementului propriu. 

 

Art. 71. Conducerea institutiei asigura amenajarea si dotarea corespunzatoare a fiecarui loc 

de munca cu mobilier, materiale, rechizite si aparatura necesara. 

 

Art. 72. La angajare, salariatii vor fi informati atat asupra conditiilor de munca cat si asupra 

prevederilor prezentului regulament. 

 

Art. 73. Examenul medical la angajare si controlul periodic medical de medicina muncii in 

baza contractului incheiat cu unitatea prestatoare de servicii medicale, este obligatoriu pentru toti 

salariatii. 

 

Art. 74.(1). Angajatorul are obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de 

medicina muncii. 

           (2). Sarcinile principale ale medicului/ serviciului de medicina muncii constau in: 

• Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale; 

• Supravegherea efectiva a conditiilor si a bolilor profesionale; 

• Asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe 

durata raporturilor de munca; 

• Protectia maternitatii la locurile de munca conform prevederilor legale in vigoare. 

    (3).  In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin, medicul de medicina muncii poate 

propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, 

determinata de starea de sanatate a acestora. 
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    (4). Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si ai 

aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, au obligatia de a se prezenta la controalele de 

medicina muncii, conform programarilor facute. 

 

Art. 75. Salariatilor li se pot aproba, in mod exceptional, pentru motive de sanatate, dovedite 

pe baza unei decizii a organelor competente de expertiza medicala, schimbarea compartimentului 

de munca conform prevederilor legale, daca salariatul in cauza este apt professional sa 

indeplineasca noile atributii care ii revin conform fisei postului de la noul loc de munca. 

 

Art. 76. In cazul concediilor medicale, persoana in cauza va anunta angajatorul in termen de 

24 de ore de la data ivirii starii de incapacitate temporara de munca, iar 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 si va depune certificatul de concediu medical pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii 

urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. 

 

Art. 77. Fiecare salariat trebuie sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea sa, 

precum si cu instructiunile primate din partea superiorului, astfel incat, sa nu expuna la pericol 

de accidentare sau imbolnavire profesionala, prin actiunile sau omisiunile sale in timpul 

procesului de munca, propria persoana sau alte personae. 

 

Art. 78. In scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 78, fiecare salariat este obligat: 

a). sa utilizeze echipamentul ethnic de protectie si de lucru conform cerintelor, fiind interzisa 

utilizarea acestuia in scopuri personale. Sunt considerate echipamente tehnice: 

echipamentele de calcul, birotica, autovehicule, aparate, in general toate materialele 

salariatului in vederea executarii atributiilor sale de serviciu; 

b). sa nu intervina din propria initiative asupra echipamentului tehnic sau de protectie; daca 

intretinerea acestuia este incredintata unui specialist, salariatul este obligat sa apeleze la 

serviciile acestuia; 

c). sa anunte imediat conducatorului locului de munca sau persoanelor desemnate, aparitia 

oricarei situatii de munca pe care o considera, pe baza unor motive intemeiate, un pericol 

pentru sanatatea si securitatea lucratorilor; 

d). sa aduca imediat la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului, 

accidentele suferite de propria persoana in timpul serviciului sau produse pe traseul 

domiciliu- loc de munca si invers; 

e). sa acorde primul ajutor in cazul accidentelor de munca, persoanelor accidentate; 

f). sa coopereze, atat timp cat este necesar si in domeniul sau de activitate, cu angajatorul 

si/sau salariatii desemnati pentru realizarea unui mediu de munca/ conditii de munca 

sigure si fara riscuri pentru sanatate si securitate; 

g). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in vigoare din domeniul securitatii si 

sanatatii in munca, precum si masurile de aplicare a acestora; 

h). sa furnizeze informatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii in sanatate 

si securitate. 

 

Art. 79.(1). Instruirea salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca are ca scop 

insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare asigurarii sanatatii si sigurantei 

salariatilor in procesul de munca. 

            (2). Masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv 

pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si 

pentru punerea in aplicare a organizarii securitatii si sanatatii muncii si mijloacelor necesare 

acesteia se iau, pe baza instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca de catre 

Comitetul de securitate si sanatate in munca in colaborare cu sefii serviciilor. In acest scop, se 
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asigura compartimentelor care au atributii in relatiile cu publicul, materiale sanitare, 

dezinfectante pentru prevenirea infectiilor, unele boli transmisibile, precum si in cazul unor 

epidemii. 

            (3). Fiecare serviciu va avea la dispozitie instructiuni proprii privind securitatea si 

sanatatea in munca, afisate vizibil la locul de munca si care vor fi aduse la cunostinta fiecarui 

salariat sub semnatura, pentru a fi respectat. 

            (4). Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca este organizata 

in 3 faze, ce vor fi consemnate obligatoriu in fisa individuala de instructaj, cu indicarea 

materialului predat, durata si data instruirii: 

• Instruirea introductiv- generala; 

• Instruirea la locul de munca; 

• Instruirea periodica. 

(5). Instruirea salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca se efectueaza in 

timpul programului de munca, perioada alocata instruirii fiind considerata timp de munca. 

 

Art. 80. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri: 

• Cand salariatul a lipsit peste 30 de zile lucratoare; 

• Cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind 

activitati specifice ale locului de munca si/ sau postului de lucru sau instructiuni 

proprii, inclusiv datorita evaluarii riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate; 

• La reluarea activitatii dupa un accident de munca; 

• La executarea unor lucrari speciale; 

• La introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modificari ale 

echipamentului existent; 

• La modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

• La introducerea oricaror noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. 

 

Art. 81. Nerespectarea regulilor si masurilor stabilite privind sanatatea si securitatea in 

munca, inclusiv neluarea masurilor si neaducerea lor la cunostinta salariatilor, de catre salariatii 

cu atributii in acest sens, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza disciplinar, 

patrimonial, contraventional sau penal, dupa caz. 

 

Art. 82. Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la prevenirea si stingerea incendiilor atrag 

raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. 

 

Art. 83. Pentru protectia sanatatii si/ sau securitatii salariatelor gravide si/ sau mame la 

locurile lor de munca se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia 

maternitatii la locurile de munca si ale prevederilor legale privind sistemul public de pensii si 

alte drepturi de asigurari sociale. 

 

 

CAPITOLUL IX.  

REGULI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI 

 
Art. 84. Pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, salariatii Primariei 

Municipiului Tecuci si ai aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci, trebuie sa 

respecte urmatoarele reguli: 

a). sa nu arunce baterii, acumulatori, anvelope uzate in gunoiul menajer, ele urmand a fi 

depozitate in locuri special amenajate; 

b). sa evite scurgerile de substante chimice sau alte substante toxice din diferite ambalaje; 
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c). sa respecte obligativitatea colectarii selective a deseurilor pentru cresterea gradului de 

reciclare si valorificare a deseurilor colectate selective; 

d). sa aplice colectarea selective a urmatoarelor categorii de deseuri: 

• Deseuri de hartie si carton; 

• Deseuri de metal si plastic; 

• Deseuri de sticla. 

      e). pe fiecare etaj/ nivel al institutiei vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva 

amplasate intr-un loc usor accesibil, marcat si indicat corespunzator. 

 

Art. 85. Pentru activitatea de prevenire a riscurilor ecologice si urmarire a respectarii 

regulilor privind protectia mediului, angajatorul desemneaza, prin act administrative, un salariat 

care indeplineste conditiile impuse de lege si va avea atributii in acest domeniu, consemnat in 

fisa postului. 

 

 

CAPITOLUL X. 

 REGULI PRIVIND DISCIPLINA IN MUNCA 

 

 Comunicare si limite de competenta 
Art. 86.(1). Nici o persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu poate da 

informatii si date referitoare la problemele institutiei, catre mass- media personal, ci numai prin 

intermediul purtatorului de cuvant al institutiei sau persoana desemnata cu aceste atributii de 

catre conducatorul institutiei. 

            (2). Nerespectarea alin. 1, constituie abatere disciplinara. 

 

Art. 87.(1). Functionarii publici desemnati sa participle la activitati sau dezbateri publice, in 

calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de 

conducatorul autoritatii. 

           (2). In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa 

la activitati sa dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu 

reprezinta punctual de vedere official al autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi 

desfasoara activitatea. 

 

Art. 88.(1). Sariatii Primariei Municipiului Tecuci, au obligativitatea ca in situatia de 

suspendare la cerere, lichidare, demisie, sa predea toate documentele si lucrarile avute in 

gestiune. 

           (2). Nerespectarea alin. (1), trage raspunderea materiala sau penala, dupa caz, in 

conformitate cu legislatia in vigoare. 

 

 Comisia de disciplina si comisia paritara 
Art. 89. In cadrul primariei sunt numite prin dispozitii ale primarului, Comisia de disciplina 

si Comisia paritara. 

 

Art. 90. Comisia de disciplina si Comisia paritara sunt constituite si isi desfasoara activitatea 

conform prevederilor actelor normative aflate in vigoare. 

 

Abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile 

Art. 91.(1). Abaterea disciplinara reprezinta orice actiune sau inactiune, savarsita cu 

vinovatie de catre angajati, prin care se incalca obligatiile de munca, normele de conduita, 

regulamentul intern, contractul colectiv de munca sau dispozitiile legale ale conducatorilor 

ierarhiei si se sanctioneaza conform cu prevederile prezentului regulement, indiferent de functia 

detinuta. 
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             (2). Urmatoarele fapte constituie abatere disciplinara: 

  1. absente nemotivate de la serviciu; 

  2. intarzierea repetata la serviciu; 

  3. neglijenta si intarzierea repetata in rezolvarea sarcinilor de munca; 

  4. refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu; 

  5. refuzul de a primi o dispozitie scrisa a Primarului si de a semna pentru luarea la 

cunostinta a continutului acesteia a angajatului aflat in timpul programului de lucru; 

  6. desfasurarea in timpul orelor de program a altor activitati decat cele stabilite prin fisa 

postului sau a unor activitati cu caracter politic; 

  7. nerespectarea confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter sau nerespectarea secretului 

professional; 

  8. incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de 

interese si alte interdictii stabilite prin lege; 

  9. interventiile pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal; 

  10. nesupunerea fata de aplicarea procedurilor privind sanatatea si securitatea in munca; 

  11. furtul, insusirea sau scoaterea de bunuri din unitate fara forme legale; 

  12. pretinderea sau primirea de bani sau foloase necuvenite pentru a-si exercita atributiile de 

serviciu; 

  13. atitudine necuviincioasa in relatiile de munca prin adresarea de injurii, insulte sau 

calomnii, precum si lovire sau alte violente savarsite intre salariati in incinta institutiei; 

  14. facilitarea introducerii sau distribuirii in institutie a bauturilor alcoolice sau substantelor 

care produc dereglari comportamentale, cu scopul de a fi consumate la locul de munca; 

  15. fumatul in locurile nepermise; 

  16. manifestari care aduc atingere imaginii institutiei; 

  17. refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale la angajare si periodice; 

  18. alte fapte interzise prin lege. 

 

Art. 92. Sanctiunile disciplinare se aplica dupa cercetarea prealabila a faptei ce constituie 

abatere, ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor facute de acesta. Cercetarea disciplinara 

prealabila se realizeaza de catre Comisia de disciplina, constituita pentru personalul incadrat cu 

contract individual de munca. Aplicarea sanctiunilor este de competenta Primarului. Propunerea 

de sanctionare a sefului ierarhic superior va fi insotita de nota explicative a celui in cauza. 

 

Art. 93.(1). Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici din cadrul institutiei, se 

realizeaza prin Comisia de disciplina constituita la nivelul Primariei Municipiului Tecuci, 

conform prevederilor legale. 

            (2).  Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici in raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare comise 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). trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea 

corespunzatoare a salariului; 

e). destituirea din functia publica. 

 

Art. 94. Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului contractual, in raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare comise sunt: 

a). avertismentul scris; 

b). reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; 

c). retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; 
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d). suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile 

lucratoare; 

e). desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

 

Art. 95. Impotriva sanctiunilor disciplinare persoana in cauza se poate adresa cu contestatie 

in termen de 30 de zile la organul de jurisdictie competent. 

 

 

 

CAPITOLUL XI.  

DISPOZITII FINALE 

 
Art. 96.(1). Toti salariatii sunt obligate sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului 

Regulament Intern. 

             (2). Pentru noii angajati, prelucrarea Regilamentului Intern se va face de catre 

responsabilul locului de munca in prima zi de activitate. 

 

Art. 97. Orice modificare ce intervine in continutul prezentului regulament va fi comunicata 

salariatilor conform cu procedura de informare. 

 

Art. 98.(1). Orice angajat poate ataca dispozitiile Regulamentului Intern, in masura in care 

poate face dovada incalcarii unui drept al sau. 

            (2). Salariatula care se considera vatamat intr-un drept al sau de prevederile 

prezentului regulement, se poate adresa in prealabil organului emitent si ulterior instantei de 

contencios administrativ. 

 

Art. 99. Prezentul Regulament Intern al Primariei Municipiului Tecuci, intra in vigoare la 

data publicarii si afisarii acestuia si devine obligatoriu pentru toti salariatii primariei din 

momentul aducerii sale la cunostinta pe baza de semnatura. 

 

Art. 100. Incalcarea prevederilor prezentului regulament, constituie abatere disciplinara si 

atrage raspunderea disciplinara. 

 

Art. 101.(1). Prevederile prezentului regulament se completeaza cu legislatia specifica si se 

actualizeaza potrivit legislatiei aparute ulterior. 

              (2). Prevederile legale se aplica cu prioritate fata de prezentul regulament. 

 

Art. 102. Orice dispozitie contrara prezentului regulament se abroga la data intrarii in 

vigoare a acestuia. 


