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PRIMARUL MUNICIPIULUI MOINE~TI

DISPOZITIE
privind aprobarea Regulamentului intern pentru salariatii din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti
Primarul Municipiului Moine~ti, Judejul Bacau
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 18811999 privind Statutul Functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;
- Legii nr. 4 77/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile ~i
institutiile publice;
- Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Tinand cont de Referatul nr. 38.477/30.10.2015, intocmit de Compartimentul Resurse Umane.
Sanatate ~i Securitate in Munca, prin care se propune modificarea ~i actualizarea Regulamentului
intern;
In temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
!ocala republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

DISPUNE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul intern pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moine~ti, conform Anexei, parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 2 Incepand cu aceea~i data se abroga Dispozitia Primarului municipiului Moine~ti nr.
2327/30.12.2009.
Art. 3 Cate un exemplar din prezenta Dispozitie ~i Anexa, se va comunica compartimentelor
functionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti.
Art.4 Prezenta dispozitie se com nica Institutiei Prefectului- judetul Bacau.
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REGULAMENTULINTERN
CAPITOLULI
INTRODUCERE
Regulamentul Intern constituie cadrul care trebuie sa asigure desfii~urarea in bune conditii a
activita.tii fiecarui salariat, respectarea stricta a regulilor stabilite privind ordinea ~i disciplina
muncii, drepturile ~i obligatiile salariatilor, organizarea timpului de munca, a recompenselor ~i
sanctiunilor ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplica tuturor salariatilor din aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor Publice subordonate Consiliului
Local, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de mundi incheiat ~i altar
persoane delegate de catre agentii economici sau unitati bugetare, pentru prestarea unei activitati
in incinta institutiei.

Prezentul regulament s-a intocmit in temeiul:
- Legii nr. 53.2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
-Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~1
completarile ulterioare,
- Legii nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea dernnitatii
publice, a functilor publice ~i in mediul de afaceri, cu prevenirea ~i sanctionarea coruptiei ~i se
completeaza de drept cu dispozitiile legale in vigoare la data aplicarii acestuia,
- Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile ~i
completarilc ulterioare,
- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata,
- Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile ~1
institutiile publice,
- Legea nr 62/2011- dialogului social cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 Codul de procedura civila,
Regulamentul Intern ofera informatii despre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Moine~ti ~i stabile~te norme referitoare la organizarea ~i disciplina muncii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.
Regulamentul Intern poate fi completat prin dispozitii referitoare la organizarea ~i
disciplina muncii, emise de Primar, prin alte reglementari interne ~i legislative.
Munca ~i protectia sociala a muncii constitute drepturi consfintite prin Constitutia
Romaniei. Astfel dispozitiile constitutionale ale art. 41 prevad: ,Dreptul la munca nu poate ji
ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupafiei, precum ~i a locului de munca este Iibera."
Masurile de protectie privesc securitatea ~i sanatatea muncii, regimul de lucru al femeilor ~i
al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul saptamanal, concediul de odihna
platit, prestarea muncii in condi!ii grele, precum ~i in alte situatii specifice.

UAT municipiul Moine~ti
Regulament Intern

Pag. 1/18

Constitutia interzice rnunca fortata ~i consacra dreptul la greva a salariatilor pentru
apararea intereselor profesionale, econornice ~i sociale.
Conform Legii nr. 215/2001 privind Adrninistratia publica locala, republicata, activitatea
in Unitatea Adrninistrativ Teritoriala rnunicipiul Moine~ti, se organizeaza ~i functioneaza in
terneiul principiilor autonorniei locale, a descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatii
adrninistratiei publice locale, legalitatii ~i al consultarii cetatenilor in solutionarea problernelor
locale de interes deosebit.
Autonornia !ocala prive~te organizarea, functionarea, cornpetentele ~i atributiile, precurn ~i
gestionarea resurselor care potrivit legii, apartin Unitatii Adrninistrativ Teritoriale rnunicipiul
Moine~ti.

Notiuni:
1. Compartimentul de munca este serviciul sau biroul prevazut in organigrarna UAT
rnunicipiul Moine~ti, in care i~i des:fa~oara activitatea un colectiv de salariati ai acesteia, sub
conducerea unui ~ef de serviciulbirou ~i care are de indeplinit sarcini de serviciu prevazute in
fi~ele posturilor ~i in Regularnentul de Organizare ~i Functionare.
2. Salariat este persoana fizica cu care UAT rnunicipiul Moine~ti, a incheiat un contract
individual de rnunca sau raport de serviciu, persoana careia i s-au stabilit, prin fi~a postului,
atributii ~i responsabilitati in vederea realizarii sarcinilor de serviciu ce revin cornpartirnentului
de rnunca din care face parte.
3. Contractu} colectiv de munca este contractu! incheiat intre Sindicatul Liber al
salariatilor din Adrninistratia Publica Locala de Stat ,PRIMOS" rnunicipiului Moine~ti ~i
Prirnarul UAT rnunicipiul Moine~ti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul
rnuncii, republicat, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, a Legii nr.62/2011 privind dialogul
social, a Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010- Codul de procedura
civila ~i a Legii nr. 188/1999 republicata (r2) privind Statutul functionarilor publici.
4. Locul de munca este locul/spatiul in care salariatii i~i des:fa~oara activitatea, potrivit
sarcinilor de serviciu ce le revin.
5. Primarul Municipiului Moine~ti este reprezentantul legal al UAT Municipiul
Moine~ti, avand calitatea de angajator, conform Legii nr. 53/2003 Codului Muncii, republicat,
indeplinind o functie de autoritate publica in conformitate cu Legea nr. 215/2001 - Legea
adrninistratiei publice locale, republicata, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare ~i
conducator al institutiei publice conform Legii nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor
publici, republicata ~i actualizata.

CAPITOLUL II
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA A SALARIATILOR
'

'

Art 1 Consiliul Local ca autoritate deliberativa ~i Prirnarul ca autoritate executiva (angajator) se
obliga, prin rnasurile pe care le dispun, sa asigure securitatea ~i sanatatea salariatilor in toate
aspectele legate de rnunca in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a Securitatii ~i
Sanatatii in Munca.
a) angajatorul va asigura conditiile necesare ca sarcinile de rnunca ~i activitatile
corespunzatoare sa fie organizate astfel !neat exigentele profesionale sa corespunda capacitatii
fizice, fiziologice ~i psihologice ale salariatilor, iar solicitarea profesionala sa fie in lirnitele
normale. Periodic se va face o verificare a aptitudinilor profesionale ~i personale ale salariatilor
cu functii de decizie cu atributii in interpretarea legilor in dorneniullor de activitate, cu atributii
privind relatiile cu cetatenii, (inclusiv exarnen psihologic).
b) pentru asigurarea securitatii ~i sanatatii in rnunca a salariatelor gravide ~i/sau marne
lauze sau care alapteaza, angajatorul asigura conditiile necesare transpunerii in fapt a rnasurilor
privind igiena, protectia sanatatii ~i securitatea in rnunca a acestora, in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protectia rnatemitatii la locurile de rnunca.
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Art 2 (1) Dispozitiile referitoare la securitatea

~i

sanatatea in munca se completeaza cu
dispozitiile legii speciale, ale contractului colectiv de munca, precum ~i cu normele ~i normativele
de protectie a muncii.
(2) Masurile necesare pentru protejarea securitatii ~i sanatatii salariatilor, inclusiv pentru
activiHitile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare ~i pregatire, precum ~i pentru
punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii ~i mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza
normelor normativelor de protectie a muncii, de catre Compartimentul Resurse Umane, Sanatate
~i Securitate in Munca, in colaborare cu ~efii compartimentelor de munca. (Fiecare compartiment
de munca va avea afi~at la vedere reguli ce trebuiesc respectate privind securitatea ~i sanatatea in
munca, reguli stabilite in functie de specificul activitatii fiecarui compartiment de munca cu
consultarea sindicatului).
Art 3 Instruirea salariatilor in domeniul securitatii ~i sanatatii in munca se face la angajare
(instructajul introductiv general realizat de catre Compartimentul Resurse Umane. Sanatate ~i
Securitate in Munca), periodic (de catre ~eful compartimentului de munca) ~i la schimbarea
locului de munca (de catre ~eful compartimentului de munca unde salariatul urmeaza sa-~i
des:fi.i~oare activitatea).
Art 4 Salariatii sunt obligati sa-~i insu~easca ~i sa respecte normele de protectie a muncii, de
prevenire ~i stingere a incendiilor, sa acorde primul ajutor in caz de accidente de munca, celorlalti
accidentati.
Art 5 (1) Incalcarea dispozitiilor legale privitoare la prevenirea ~i stingerea incendiilor atrag
raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz,
potrivit legii.
(2) Nerespectarea regulilor ~i masurilor stabilite privind sanatatea ~i securitatea in munca,
inclusiv neluarea masurilor ~i neaducerea la cuno~tinta salariatilor a acestora, de catre salariatii cu
atributii in acest sens constituie abatere ~i se sanctioneaza disciplinar, civil, contraventional sau
penal, dupa caz.
CAPITOLUL III
SELECTIA ~I INCADRAREA IN MUNCA A SALARIATILOR.
SALARIZAREA. TIMPUL DE MUNCA. TIMPUL DE ODIHNA
Art 6 Incadrarea in munca a salariatilor din Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Moine~ti

se face in conditiile legii, in limita posturilor vacante. Data ~i locul de des:fi.i~urare a
concursurilor, precum ~i conditiile stabilite vor fi in conformitate cu prevederile HG m.611/2008pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, HG
m. 1173/2008 privind modificarea ~i completarea HG m. 61112008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici ~i Hotararea Guvernului m.
102 7/11.11.2014 pentru modificarea ~i completarea Regulamentului -cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Salarizarea personalului
din cadrul aparatului de specialitate a Primarului municipiului Moine~ti, se face cu respectarea
prevederilor Legii m. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
a Legii m. 285/2010 privind salariazarea in anul2011 a personalului platit din fonduri publice, cu
modificarile ~i completarile ulterioare precum ~i a Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.
103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum ~i alte
masuri in domeniul cheltuielilor publice.
Art.7 In cadrul relatiilor de munca din Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moine~ti
functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii. Orice discriminare directa sau
indirecta fata de angajati, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice,
varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala,
\loim:~ti
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handicap, situatie sau responsabilitate familiaUi, apartenenta sau activitate sindicala, este
interzisa.
Art.8 (1) Salariatii Unitatii Administrativ Teritoriale municipiul Moine~ti beneficiaza de conditii
de munca adecvate activitatii pe care o des:Ia~oara, de protectie sociala, de securitate ~i sanatate
in munca, precum ~i de respectarea demnitatii ~i a con~tiintei lor rara nici 0 discriminare.
(2) Salariatilor din Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Moine~ti le sunt
recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la
protectia datelor cu caracter personal, dreptulla protectie impotriva concedierii ilegale.
Art.9 Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii ~i al bunei credinte.
Art.lO (1) Intre Primar, ca reprezentant legal al UAT municipiul Moine~ti ~i Sindicatul Liberal
Salariatilor din Administratia Publica Locala de Stat ,PRIMOS" municipiului Moine~ti ca
reprezentant al salariatilor, se incheie Contractu! colectiv de munca (cu posibilitatea de a fi
prelungit conform clauzelor sale) prin care se stabilesc conditiile de munca, salarizarea ~i alte
drepturi ~i obligatii ce decurg din raporturile de munca ~i de serviciu.
(2) Prevederile Contractului colectiv de munca sunt obligatorii in aceea~i masura pentru
Primarul municipiului Moine~ti, cat ~i pentru salariati.
Art.ll (1) La angajare Primarul municipiului Moine~ti emite Dispozitii de mimire in functii
publice, pentru functionarii publici ~i dispozitii de incadrare in cazul angajatilor contractuali,
avand obligatia sa incheie contractul individual de munca intre Primar, ca angajator ~i salariat, in
baza caruia se presteaza munca in schimbul salariului cuvenit, potrivit legii.
(2) Clauzele contractului individual de munca, precum ~i prevederile actului administrativ de
numire, pentru functionarii publici, nu pot contine dispozitii contrare sau drepturi sub nivelul
minim stabilit prin acte normative sau prin Contractul colectiv de munca incheiat la nivel national
sau de ramura etc.
Art.12 Contractu! individual de munca I raportul de serviciu se incheie /se exercita pe durata
nedeterminata sau in unele cazuri expres prevazute de lege, pe durata determinata.
Art.13 (1) Programul de lucru al salariatilor se stabile~te prin Contractu! Colectiv de munca ~i
prin Dispozitia Primarului, in functie de specificul ~i modul de organizare a activitatii
compartimentelor de munca. Timpul de munca pe care trebuie sa-l presteze fiecare angajat este
eel prevazut de lege. Programul de lucru al salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local, se
afi~eaza la sediul institutiei.
Art.14 (1) Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi ~ide 40 de ore pe saptamana.
(2) Durata maxima legala a timpului de munca este cea prevazuta in Codul muncii.
(3) ~efii de serviciu, de birou sau coordonatorii de compartimente completeaza lunar foile
colective de prezenta in care inscriu timpul efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat)
~i timpul nelucrat (pe cauze: matemitate, concediu de odihna, concediu medical, concediu pentru
evenimente deosebite, invoiri, delegatii, absente nemotivate etc.) de catre fiecare salariat.
(4) Faile colective de prezenta se predau in data de 1 ale fiecarei luni calendaristice, pentru
luna anterioara, la Compartimentul Resurse Umane.Sanatate ~i Securitate in Munca.
(5) Faile colective de prezenta constituie documente primare care stau la baza determinarii ~i
stabilirii drepturilor salariale ale salariatilor pentru munca prestata.
Art.lS Intre 2 zile de munca fiecarui salariat i se asigura un repaus care nu poate fi mai mic de
12 ore consecutive, iar saptamanal 2 -zile consecutiv (sfunbata ~i duminica ori in alte zile stabilite
prin Contractu! Colectiv de munca pentru salariatii din serviciile, birourile, compartimentele, care
prin specificul sarcinilor pe care le au, des:Ia~oara activitate in zilele de sfunbata ~i duminica cu
acordarea sporurilor prevazute de lege).
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Art.16 (1) Primarul in calitate de angajator, asigura pentru salariati zile libere in sarbatorile legale
stabilite prin lege.
Art. 17 (1) Salariatii cu Contract individual de munca, la solicitarea angajatorului pot efectua
mundi suplimentara cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 Codului Muncii, republicat, cu
modificarile ~i completarile ulterioare. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate
depasi 48 de ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare. Munca suplimentara se compenseaza
prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acestora, iar salariatul beneficiaza
de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul In care
compensarea prin ore libere platite nu este posibila in cele 60 de zile prevazute de lege, in luna
urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu
corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara, se stabile~te prin negociere in
cadrul Contractului colectiv de munca, sau dupa caz al Contractului individual de munca ~i nu
poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.
(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include ~i orele suplimentare, poate fi
prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca efectuate,
calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depa~easca 48 de ore pe
saptamana.
Art.18 (1) Pentru orele lucrate din dispozitia Primarului municipiului Moine~ti, peste durata
normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare,
functionarii publici de conducere ~i de executie au dreptulla recuperare sau la plata majorata cu
un spor la salariul de baza de 100% din salariul de baza, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Numarul orelor prestate peste programul normal de lucru nu poate depa~i 360 ore intr-un
an.
(2) Plata orelor suplimentare se face lunar conform legislatiei in vigoare, pe baza pontajelor
distinct intocmite, semnate ~i aprobate de persoana din conducerca institutiei care coordoneaza
activitatea respectiva.
Art 19 (1) Fiecare salariat are deptulla concediu de odihna conform legii, drept care nu poate
face obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Durata concediului de odihna este prevazuta
de lege.
(2) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an ~i este obligatoriu. Efectuarea
concediului de odihna se realizeaza pe baza programarii colective sau individuale, aprobate de
Primarul UAT municipiul Moine~ti, conform legii.
(3) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara
de munca ~i cele aferente concediului de maternitate, concediului de rise maternal ~i concediul
pentru ingrijirea copilului bolnav, se considera perioade de activitate prestata.
(4) In situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate,
concediul de rise maternal, ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul
efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul
zilelor de concediu, dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate,
de rise maternal, ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele
neefectuate sa fie reprogramate.
(5) Salariatii UAT Municipiul Moine~ti au dreptul la concediu de odihna anual ~i in
situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine in conditiile legii pe intreaga
perioada a unui an calendaristic, Primarul municipiului Moine~ti in calitate de angajator, fiind
obligat sa acorde concediul de odihna anual, intr-o perioada de 18 luni, incepand cu anul urmator
celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
(6) 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
salariatului in cauza, Primarul municipiului Moine~ti, 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.
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(3) Compensarea in bani a concediului de odihna este permisa numai in cazul incetarii
contractului individual de munca (raportului de serviciu).
(4) Pentru perioada concediului de odihna salariatii beneficiaza de o indernnizatie de
concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indernnizatiile ~i sporurile cu caracter
permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractu! individual de munca.
(5) In cazurile expres prevazute de lege concediul de odihna poate fi intrerupt la cererea
salariatului (pentru motive obiective) sau prin Dispozitia Primarului municipiului Moine~ti, in caz
de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca.
Art.20 (1) Salariatii beneficiaza de concedii platite pentru evenimente familiale deosebite sau de
concedii rara plata, durata acestota find prevazuta in legistatia aplicabila functionarilor publici ~i
personalului contractual.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ~I OBLIGATIILE SALARIATILOR UAT MUNICIPIUL
MOINE~TI ~I A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
Art.21 (1) In Contractu! colectiv de munca sunt prevazute drepturile ~i obligatiile privind
relatiile de munca dintre cele doua piifti contractante, prin negociere, aceste clauze regasindu-se
~i in Contractu! individual de munca al angajatilor contractuali.
(2) Salariatii nu pot renunta la drepturile prevazute de lege.
Art.22 Drepturile ~i obligatiile salariatilor
(1) Salaria{ii au in principal urmiitoarele drepturi:
a) dreptulla salarizare pentru munca depusa;
dreptulla repaus zilnic ~i saptamanal;
c) dreptulla concediu de odihna anual;
dreptulla egalitate de ~anse ~i de tratament;
e) dreptulla dernnitate in munca;
f) dreptulla securitate ~i sanatate in munca;
dreptul de acces la formare profesionala;
dreptulla informare ~i consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea ~i ameliorarea conditiilor de munca ~i ale mediului de
munca;
j) dreptulla protectie in caz de concediere;
k) dreptulla negociere colectiva ~i individuala;
I) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
(2) Salaria{ilor le revin, in principal, urmiitoarele obliga{ii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau dupa caz de a indeplini atributiile ce le revin
conform Fi~ei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul Intern, in Contractu! colectiv de
munca aplicabil, in contractu! individual de munca, precum ~i in Codul de conduita pentru
functionarii publici ~i personalul contractual;
d) obligatia de fidelitate fata de UAT Municipiului Moine~ti in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate ~i sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu ~i confidentialitatea datelor ~i informatiilor.
Art. 23 Drepturile ~i obligatiile salariatilor- functionari publici
(I) Func{ionarii publici au urmiitoarele drepturi:
a) Dreptulla opinie al functionarilor publici este garantat;
b) Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta
sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala. stare materiala, origine sociala,
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sau de orice alta asemenea natura.
c) Functionarii publici au dreptul de a fi informati cu privire la deciziile care se iau in aplicarea
prezentului regulament ~i care ii vizeaza in mod direct.
c) Functionarii publici pot in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele ~i sa
exercite orice mandat in cadrul acestora.
d) Functionarii publici se pot asocia in organizatii _profesionale sau in alte organizatii avand ca
scop protejarea intereselor profesionale.
f) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii. Functionarii
publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu ~i alte drepturi salariale pe durata grevei.
g) Pentru activitatea desfa~urata functionarii publici au dreptulla salariu.
h) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale in conditiile legii.
i) Functionarii publici pot fi ale~i sau numiti intr-o functie de dernnitatc publica, in conditiile
legii.
j) Functionarii publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica, dar numai
dupa incetarea in conditiile legii, a raporturilor de serviciu.
k) Functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de dernnitate publica ~i pot fi
numiti in functii de dernnitate publica, dar numai dupa incetarea in conditiile legii a raporturilor
de serviciu.
1) Functionarii publici au dreptul in conditiile legii la concediu de odihna, la concedii medicale
~i la alte concedii.
m) Functionarii publici au dreptul pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu
salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
n) in perioada concediilor de boala, a concediilor de matemitate ~i a celor pentru cre~terea ~i
ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta ~i nu pot fi modificate deca.t din initiativa
functionarului public in cauza.
o) Functionarii publici au dreptul la conditii normale de munca ~i igiena, de natura sa le
ocroteasca sanatatea ~i integritatea fizica ~i psihica, asigurate de institutia publica in care i~i
desra~oara activitatea.
p) Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze ~i medicamente in conditiile
legii.
q) Functionarii publici beneficiaza de pensii precum ~ide celelalte drepturi de asigurari sociale
de stat potrivit legii.
in caz de deces al functionarului public membrii familiei care au potrivit legii dreptul la
pensie de urma~ primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna
de activitate a functionarului public decedat.
s) Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii. Institutta
publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor,
violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in
legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, institutia publica va solicita sprijinul
organelor abilitate, potrivit legii.
~) Autoritatea sau institutia publica este obligata sail despagubeasca pe functionarul public in
situatia in care acesta a suferit din culpa institutiei publice, un prejudiciu material in timpul
indeplinirii atributillor de serviciu.
(2) Func{ionarii publici au urmlitoarele obligatii:
a) Functionarii publici au obligatia sa i~i indeplineasca cu profesionalism, impartialitate ~i in
conformitate cu legea indatoririle de serviciu ~i sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
b) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile ~i initiativele motivate
ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutie
publice in care i~i desra~oara activitatea, precum ~i a calitatii serviciilor publice oferite
cetatenilor.
\!oi11e~li
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c) Functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala ~i civica
prevazute de lege.
d) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile sau
organele de conducere alese sau numite ale partidelor politice, definite conform statutului
acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acela~i regim juridic ca ~i partidelor politice
sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice.
e) Functionarii publici au obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin sa se abtina de la
exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor ~i preferintelor lor politice, sa nu favorizeze
vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acela~i regim juridic ca si
partidelor politice.
f) Functionarii publici raspund, potrivit legii de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia
publica pe care o detin, precum ~i a atributiilor ce le sunt delegate.
g) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii
ierarhici. Daca eel care a emis Dispozitia o formuleaza in scris functionarul public este obligat sa
o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public are
indatorirea sa aduca la cuno~tinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de
situatii.
h) Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum ~i
confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cuno~tinta in
exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
i) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei
sau pentru altii in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
j) La numirea intr-o functie publica, precum ~i la incetarea raportului de serviciu, functionarii
publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei
publice declaratia de avere.
k) Functionarii publici au obligatia de a rezolva in conformitate cu prevederile legale lucrarile
repartizate de catre superiorii ierarhici.
1) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in
competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea
atributii, precum ~i sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.
m) Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de
interese ~i al incompatibilitatilor stabilite potrivit legii.
Art. 24 In vederea sigurarii cre~terii calitatii serviciului public, pentru o buna administrare in
realizarea interesului public precum ~i pentru eliminarea birocratiei ~i a faptelor de coruptie din
administratia publica locala- salariatii aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Moine~ti se obliga sa cunoasca ~i sa respecte prevederile legii nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici republicata(r2), Codului de conduita profesionala a functionarilor publici
a~a cum a fost aprobat prin Legea nr. 7118.02.2004 precum ~i a Codului de conduita a
personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice aprobat prin Legea nr.
477/08.11.2004.
Nerespectarea acestei clauze atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau
penala, dupa caz, conform legilor in vigoare, a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea
actelor normative mentionate.
Art. 25 Drepturile ~i obligatiile Primarului in calitate de angajator
(1) Primarul are fn principal urmiitoarele drepturi:
a) sa stabileasca masuri de organizare ~i functionare a institutiei in conformitate cu legea;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat , sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
\loinc:sti
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e) sa constate savar~irea abaterilor disciplinare ~i sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil ~i Regulamentului intern.
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum ~i criteriile de evaluare a
realizarii acestora.
(2) Primarului fi revin fn principal urmiitoarele obliga(ii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca ~i asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice ~i organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca ~i conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din Contractul colectiv de munca
aplicabil ~i din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica ~i financiara a institutiei, cu exceptia
informatiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare sunt de natura sa prejudicieze activitatea
institutiei. Periodicitatea comunicarilor se stabile~te prin negociere in Contractul colectiv de
munca aplicabil;
e) sa se consulte cu sindicatul sau sau dupa caz cu preprezentantii salariatilor in privinta
deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile ~i interesele salariatilor;
f) sa plateasca toate contributiile ~i impozitele aflate in sarcina sa precum ~i sa retina ~i sa
vireze contributiile ~i impozitele datorate de salariati in conditiile legii;
g) sa infiinteze registru general de evidenta a salariatilor ~i sa opereze inregistrarile
prevazute de lege;
h) sa elibereze la cerere documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor;
Art.26 Modificarea contractului individual de munca sau a raportului de serviciu se poate face
cu acordul paqilor. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sau a raportului
de serviciu este posibila numai in cazurile ~i in conditiile stabilite prin Legea nr. 53/2003 Codul
muncii, republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i Legea nr.188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata.
Art.27 Contractul individual de munca sau raportul de serviciu poate inceta de drept ca urmare a
acordului partilor, la data convenita de acestea sau ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre
parti, in cazurile ~i conditiile limitativ prevazute de lege.
Art.28 Demisia angajatului se poate face numai prin notificare scrisa, dupa implinirea unui
termen de preaviz (20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv 45 de zile
lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere).
Art.29 (1) Primarul asigura accesul periodical salariatilor la formarea profesionala.
(2) Modalitatea conereta de formare profesionala, drepturile ~i obligatiile partilor, durata
formarii profesionale precum ~i orice alte aspecte legate de formarea profesionala sunt prevazute
in Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i
Hotararea Guvemului nr 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a
functionarilor publici. In cazul functionarilor publici care urmeaza programe de formare
specializate in administratia publica, cu o durata mai mare de 90 de zile, finantate din bugetul de
stat sau local, se vor lua angajamente scrise de catre functionarii publici cain termen de 2-5 ani de
la terminarea cursurilor, propoqional cu durata cursurilor vor lucra in unitate .
Art.30 (1) Sindicatul Salariatilor din Administratia Locala ,PRIMOS" a Unitatii Administrativ
Teritoriale municipiului Moinesti, avand drept scop apararea ~i promovarea drepturilor colective
precum ~i a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ~i sportive ale membrilor,
participa prin reprezentantii sai la negocierea ~i incheierea Contractului colectiv de munca.
(2) Prevederile Contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor publice
subordonate Consiliului Local.
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(3) Primarul, ca reprezentant legal al Unitatii Administrativ Teritoriale municipiului
Moine~ti recunoaste exercitiul sindical al salariatilor, cu respectarea drepturilor ~i libertatilor
garantate prin Constitutie, prin dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codului Muncii, republicat cu
modificiirile ~i completarile ulterioare ~i ale Legii nr. 18811999 privind Statutul functionarilor
publici republicata (r2).
Art.31 Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, econom1ce ~1
sociale conform legii speciale.

CAPITOLULV
PREVEDERI REFERITOARE LA DECLARATIILE
DE AVERE ~I DE INTERES
Art.32 La nivelul institutiei se desemneaza persoanele care asigura implementarea prevederilor
legale referitoare la declaratiile de avere ~i de interese.
Art.33 Urmatoarele catcgorii de persoane au obligatia declariirii averii ~i a intereselor:
- persoanele cu functii de conducere ~i de control, precum ~i functionarii
publici, inclusiv functionarii publici care ocupa functii publice specifice, care i~i desfii~oara
activitatea in cadrul autoritatii publice locale;
- personalul incadrat la cabinetul Primarului.
Art.34 (1) Declaratiile de avere ~i de interese se depun in termen de 15 zile de la data numirii sau
alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.
(2) Persoanele previizute de lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze ori de cate ori
este necesar declaratiile de avere ~i de interese anual, eel mai tarziu la data de 15 iunie, pentru
anul fiscal anterior.
(3) In termen de 15 zile de la data intriirii in vigoare a Legii nr. 144 /2007 privind
infiintarea, organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale de Integritate, persoanele care nu
aveau obligatia de a depune declaratia de avere ~i declaratia de interese, pentru care legea
stabile~te aceasta obligatie, trebuie sa depuna aceste declaratii.
Art.35 (1) Declaratia de interese se face in scris pe proprie raspundere ~i cuprinde functiile ~i
activitatile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice ~i in mediul de afaceri,
prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare, precum ~i ale
Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale de
Integritate.
(2) Declaratiile de avere ~i de interese reprezinta acte personale ~i irevocabile, putand fi
rectificate numai in conditiile previizute de Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea ~i
functionarea Agentiei Nationale de Integritate.
Art.36 Nedepunerea declaratiei de avere ~i a declaratiei de interese in termenele prevazute de lege
constituie contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei ~i declan~area din
oficiu a procedurii de control, conform Legii nr. 144 /2007 privind infiintarea, organizarea ~i
functionarea Agentiei Nationale de Integritate.

CAPITOLUL VI
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
Art.37 (I) Primarul in calitate de reprezentant legal al UAT municipiul Moine~ti, asigura buna
organizare ~i desfii~urare a activitatii de primire, evidentiere ~i rezolvare a cererilor sau
reclamatiilor salariatilor, raspunzand pentru legalitatea solutiilor ~1 comunicarea acestora in
termenullegal.
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(2) Cererile sau reclamatiile salariatilor se prirnesc ~i se inregistreaza prin registratura
generala a Primariei, de unde sunt preluate de catre Primarul Municipiului Moine~ti ~i sunt
repartizate spre rezolvare compartimentelor de munca cu atributii in domeniu, care au obligatia de
a prezenta Primarului spre semnare, modul de rezolvare a petitiilor salariatilor ~i sa expedieze
raspunsurile in termenele prevazute de lege.
Art.38 (1) Raspusurile sunt semnate de ~eful compartimentului de munca, eel care a emis
raspunsul, de Secretarul ~i Primarul Municipiului Moine~ti.
(2) Cererile sau reclamatiile anonime se claseaza.
Art.39 Eliberarea adeverintelor tipizate, la solicitarea salariatilor, care sa ateste calitatea de
angajat ~i drepturile salariale ale solicitantului se face de catre Compartimentul Resurse Umane.
Sanatate si
Securitate in Munca. Aceste adeverinte
se semneaza de catre salariatii
,
,
,
Compartimentului Resurse Umane. Sanatate ~i Securitate in Mundi ~i Secretarul municipiului ~i
se inmaneaza salariatului in cauza sau mandatarului angajatului indreptatit.
Art.40 (1) Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i a
serviciilor publice subordonate Consiliului Local, au dreptul ~i obligatia de a formula propuneri
privind cre~terea eficientei activitatii institutiei, urmarind obtinerea unei imagini pozitive a
acesteia.
(2) Propunerile salariatilor sunt inregistrate prin grija persoanei care asigura inregistrarea
corespondentei ~i se transmit la Primar pentru solutionare ~i comunicare a raspunsului.
Art.41 (I) Salariatii au dreptul sa solicite audienta la Primar, cat ~i la alte persoane cu functii de
conducere, conform programelor de audienta afi~ate la avizier, in scopul rezolvarii problemelor
personal e.
(2) Solutiile ~i modul de rezolvare a problemelor ridicate cu ocazia audientelor se
comunica ~i in scris celor care le-au formulat in scris.
Art.42 Persoanele straine (publicul) au acces la Compartimentul Relatii Publice, pentru
depunerea cererilor ~i a sesizarilor adresate UAT municipiul Moine~ti, conform programului
afi~at la intrarea in sediul Primariei.
Art.43 Salariatii UAT municipiul Moine~ti nu pot stabili relatii directe cu petentii in vederea
solutionarii cererilor acestora, ci numai prin intermediul Compartimentului Relatii Publice.

CAPITOLUL VII
PROTECTIA PERSONALULUI CARE SEMNALEAZA INCALCARI ALE
LEG II
Art.44 Persoanele din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale municipiul Moine~ti care
reclama sau sesizeaza incalcari ale legii in cadrul institutiei, savar~ite de catre persoane cu functii
de conducere sau executie sunt protejate de lege.
Art.45 Principiile care guvemeaza protectia avertizarii in interes public, modul de sesizare,
protectia persoanelor functionari publici sau contractuali in fata comisiei de disciplina sau a altor
organe similare, sunt prevazute in legea speciala nr. 571/2004 privind protectia personalului din
autoritatile publice, institutiile publice ~i din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, in
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat ~i in Legea nr. 188/1999 Statutul functionarilor
publici, republicata (r2) cu modificarile ~i completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
NORME DE CONDUITA MORALA ~I PROFESIONALA
DISCIPLINA IN MUNCA
Art.46 Pentru a asigura cre~terea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea
interesului public, pentru eliminarea birocratiei ~i a faptelor de coruptie din administratia publica
locala, salariatii UAT Municipiul Moine~ti ~i Servicilor publice subordonate Consiliului Local,
trebuie sa respecte urmatoarele norme de conduita morala ~i profesionala:
\I \I
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a) in toate actele ~i faptele lor sa respecte legile tarii ~i sa actioneze pentru punerea in aplicare a
dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) sa apere in mod loial prestigiul UAT Municipiul Moinesti, ~i sa se abtina de la orice act sau
fapt care poate produce prejudicii imaginii ~i intereselor legate ale acesteia;
c) sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea UAT
municipiul Moinesti, cu politicile ~i strategiile acesteia;
d) sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare in care UAT
Municipiul Moine~ti este parte;
e) sa nu dezvaluie informatii care nu au caracter public in alte conditii decat cele prevazute de
lege;
f) sa nu dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este
de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori
ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum ~i ale persoanelor fizice saujuridice;
g) sa nu acorde asistenta ~i consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de
actiuni juridice sau de alta natura impotriva UAT Municipiul Moine~ti, daca nu au atributii in
acest sens;
Art.47 In relatiile cu salariatii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului
Moine~ti, precum ~i cu persoanele fizice sau juri dice, fiecare salariat al institutiei estc obligat sa
aiba un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine ~i amabilitate, avand
obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei ~i demnitatii acestora, prin expresii jignitoare,
dezvaluirea unor aspecte ale vietii private, formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
Art.48 (1) Salariatii au obligatia sa adopte o atitudine impartiala ~i justificata pentru rezolvarea
corecta ~i eficienta a sarcinilor de serviciu.
(2) In indeplinirea sarcinilor de serviciu salariatii au obligatia de a respecta demnitatea
functiei publice detinute, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de
considerente personale sau de popularitate, de a adopta o atitudine concilianta in exprimarea
opiniilor ~i de a evita generarea oricarui conflict datorat schimbului de pareri.
Art.49 (1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre salariatii din cadrul
compartimentului de specialitate.
(2) Salariatii desemnati de catre Primar sa participe la activitati sau dezbateri publice sunt
obligati sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat.
Art.50 Atunci cand salariatii UAT Municipiul Moine~ti, reprezinta interesele institutiei in cadrul
altor organizatii nationale sau intemationale, institutii de invatamant sau cu prilejul unor
conferinte, seminarii sau alte activitati, ace~tia au obligatia sa promoveze o imagine favorabila
UAT Municipiul Moine~ti, sa nu exprime opinii personale privind aspectele nationale ori
disputele intemationale ~i sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol, legilor ~i
obiceiurilor tarii gazda.
Art 51 In exercitarea functiilor detinute, salariatilor UAT Municipiul Moinesti le este interzis:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa fumizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat ~i in afara acestora cu persoanele
fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afi~eze in cadrul institutiei insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidatilor acestora.
Art.52 (1) Atat in cadrul UAT municipiul Moine~ti, cat ~i in deplasarile in interes de serviciu
salariatii au obligatia de a prezenta o conduita corespunzatoare,tinuta decenta ~i so bra.
(2) In incinta UAT municipiul Moine~ti fiecare angajat este obligat sa poarte ecuson, la
vedere (cu numele ~i prenumele, functia, compartimentul, biroul, serviciul sau directia din care
face parte).
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Art.53 In considerarea functiei pe care o detin, salariatii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor publice subordonate Consiliului Local au
obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru
promovarea unei activitati comerciale, precum ~i in scopuri electorale.
Art.54 Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moine~ti ~i a
Serviciilor publice subordonate Consiliului Local nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri,
servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, piirintilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot
influenta impaqialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in
raport cu aceste functii.
Art. 55 ( 1) In procesul de luare a deciziilor salariatii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor publice subordonate Consiliului Local sunt
obligati sa actioneze conform prevederilor legale ~i sa-~i exercite puterea in mod fundamental ~i
impatial.
(2) Salariatii cu functii de conducere au obligatia sa examineze ~i sa aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine.
Art.56 In activitatea de luare a decizilor, de consiliere, de elaborare a actelor oficiale, de evaluare
sau de participare la anchete ori actiuni de control, salariatii au obligatia de a folosi prerogativele
functiei pe care o detin numai in scopurile prevazute de lege.
Art.57 In cazul in care salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Moine~ti, ~i a Serviciilor publice subordonate Consiliului Local in exercitarea atributiilor pe care
le au, se afla in situatia unui conflict de interese, ace~tia il vor anunta imediat pe ~eful biroului,
serviciului, coordonatorul compartimentului sau directorul directiei unde i~i desfa~oara
activitatea, acesta find obligat sa ia masurile de rigoare.
Art. 58 (1) Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moine~ti ~i a
Serviciilor publice subordonate Consiliului Local, au obligatia sa foloseasca timpul de lucru ~i
bunurile institutiei numai pentru desfii~urarea activitatii aferente functiei pe care o detin.
(2) Potrivit atributiilor ce le revin, salariatii care au competente in materie sunt obligati sa
asigure folosirea banilor publici in mod eficient ~i justificat, conform prevederilor legale.

(3) Este interzisa interventia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea acesteia,
asupra fi~ierelor sistem sau asupra modulelor din aplicatiile informatice, fiind interzisa
modificarea fi~ierelor sursa, ~tergerea lor, interventia asupra bazelor de date altfel decat prin
programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicita interventia
administartorului de retea, ce va analiza ~i adopta masuri de remediere prin biroul de mentenanta.
Dupa caz, solutionarea consta in interventie proprie post-garantie, interventie furnizor in
intervalul de garantie sau service.
(4) Fiecare utilizator raspunde pentru modul in care i~i folose~te calculatorul din dotare, dar
~i pentru modul in care folose~te reteaua intema, Intemetul ~i po~ta electronica (unde este cazul).
Art.59 (1) Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moine~ti ~i
a Serviciilor publice subordonate Consiliului Local, pot achizitiona, concesiona sau inchiria
bunuri pentru uzul propriu, aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a Unitatii
Administartiv Teritoriale municipiul Moine~ti, supuse vinziirii, numai cu respectarea legii.
(2) Este interzisa scoaterea din cadrul institutiei a oricaror bunuri materiale, mijloace fixe
sau obiecte de inventar :tara bonuri de ie~ire eliberate de cei in drept.
CAPITOLUL IX
ABATERI DISCIPLINARE ~I SANCTIUNI APLICABILE
Art.60 (1) Incalcarea cu vinovatie de catre salariatii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor publice subordonate Consiliului Local, a
indatoririlor corespunzatoare functiei pe care o detin, a regulilor de conduita morala ~i

profesionaHi prevazute de lege ~i prezentul regulament constitute abatere disciplinara ~i atrage
raspunderea disciplinara a acestora.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca ~i care consta intr-o actiune sau
inactiune savar~ita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,
Regulamentul intern, Contractu! individual de munca sau Contractu! colectiv de munca
aplicabil, indatoririle corespunzatoare functiei publice detinute de catre functionarii publici,
ordinele ~i dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art.61 Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor (erori sau omisiuni repetate in activitatea
curenta, nerespectarea in mod repetat a procedurilor de lucru stabilite prin comunicari, decizii ~i
hotarari ale ~efilor ierarhic superiori, inducerea in eroare a ~efilor ierarhic superiori prin
prezentarea unei fapte nereale ca fiind adevarata sau a unei fapte adevarate ca fiind falsa, etc.);
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru (intarziere, parasirca locului de
munca :Iara aprobare, des:Ia~urarea in timpul orelor de program a unor activitati cu caracter
personal, navigarea pe internet in interes personal, jocuri pe computer, convorbiri telefonice
prelungite in interes personal, etc.);
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucratorilor cu acest
caracter ( funizarea de informatii de orice natura persoanelor fizice sau juridice, altor institutii
sau autoritati ori mijloacelor de informarc in masa, in absenta sau cu depa~irea limitelor
mandatului de reprezentare sau atributiilor de serviciu prevazute in fi~a postului):
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care i~i
desfa~oara activitatea ( atitudine ireverentioasa in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, tinuta
necorespunzatoare, prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau sub influenta bauturilor
alcoolice, precum ~i consumul de bauturi alcoolice in timpul orelor de program, violenta fizica ~i
de -limbaj manifestata in relatiile cu ceilalti angajati ai institutiei sau cu petentii, incalcarea
demnitatii personale a altor angajati sau a altor persoane din afara institutiei, actele de
discriminare ~i cele de hiirtuire sexuala, a~a cum sunt ele definite in actele normative in vigoare,
etc.);
h) des:Ia~urarea 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 ~i interdictii stabilite prin lege;
k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei
publice ~i functionarilor publici.
Art.62 Primarul, in calitate de angajator dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a
aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor ori de cate ori se constata di ace~tia au
savar~it o abatere disciplinara. Sanctiunile disciplinare pot fi dispuse numai dupa efectuarea unei
cercetari disciplinare prealabile ( exceptie fiind mustrarea scrisa sau avertismentul scris), in caz
contrar sanctiunea fiind atinsa de nulitate absoluta.
Art.63 (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica salariatilor - functionari publici, in cazul in
care au savar~it o abatere disiplinara sunt conform prevederilor art. 77 alin.3 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul functionarilor publici republicata (r2), urmatoarele:

a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioda 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.
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(2) Sanctiunile disciplinare aplicate salariatilor care au calitatea de functionari publici, se radiaza
conform legislatiei in vigoare.
(3) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica salariatilor - angajati cu contract individual de
munca, in cazulin care au savar~it o abatere disiplinara sunt conform prevederilor art.248 alin.(l)
din Legea nr.53/2003 Codul muncii,_republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depa~i 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-1 0%;
d) reducerea salariului de baza ~i/ sau, dupa caz, ~i a indemnizatiei de conducere pe o
perioada de la 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca.
(4) Sanctiunea disciplinara se stabile~te in raport cu gravitate a abaterii disciplinare savar~ite
de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savar~ita
b) gradul de vinovatie al salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
(5) Sanctiunile disciplinare aplicate salariatilor care au calitatea de personal contractual se
radiaza in drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua
sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunii disciplinare se constata prin Dispozitie
a angajatorului emisa in forma scrisa.
(6) Incalcarea cu vinovatie de catre salariatii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Moine~ti a obligatiilor privind standardul etic al personalului destinat
asigurarii relatiei cu publicul, a~a cum au fost precizate in Hotararea Guvemului nr. 1723/2004
privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu
publicul, cu modificarile ~i completarile aduse prin Hotararea Guvemului nr. 1487/2005, da
dreptul angajatorului sa dispuna masuri de schimbare din functie ~i/sau (dupa caz) de suspendare
pe o perioada determinata a Contractului individual de munca (sau raportului de serviciu) ori de
incetare a Contractului individual de munca (raportului de serviciu) conform prevederilor legale
in vigoare, pentru acei salariti care, in activitatea lor in relatia cu publicul, nu respecta aceste
obligatii. Aceste masuri vor fi luate dupa cercetarea disciplinara prealabila sau la propunerea
comisiei de disciplina, respectandu-se procedura legala.

CAPITOLULX
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA
Art.64 (1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 63 alin. (1) lit. a) si alin.(2) lit. a) din
prezentul Regulament se pot aplica direct de catre persoana care are competenta legala de
numire in functia publica sau contractuala.
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 63 alin.(l) lit. b)- e) ~i alin.(3) lit.b)- e) se aplica de
catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei
de disciplina pentru functionarii publici sau comisiei care a efectuat cercetarea pentru
personalul contractual.
Art.65 ( 1 ) Aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 63 alin.(l) lit. b)- e) ~i alin.(3)
lit.b)- e) se face numai dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) Activitatea de cercetare disciplinara a functionarilor publici de catre comisia de disciplina
se va desfii~ura conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funqionarilor publici
republicata (r2) ~i H.G. nr. 1344/2007 privind organizarea ~1 functionarea comisiilor de
disciplina din cadrul autoritatilor ~i institutiilor publice.

UAT municipiul Moine~ti
Regulament Intem

Pag. 15/218

Art.66 (1) In urma activiHitii de cercetare disciplinara se poate propune:
a) sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savar~irea abaterii
disciplinare de catre functionarul public sau angajatul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor Publice subordonate Consiliului
Local;
b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savar~irea unei abateri disciplinare.
(2) In cazul in care comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor disciplinare
prevazute la art. 63 alin.(l) lit. b)-d), aceasta va propune ~i durata acestora ~i dupa caz,
procentul de diminuare a drepturilor salariale;
La fel se va proceda ~i in cazul personalului contractual de catre comisia (persoana ) care a
efectuat cercetarea prealabila
Art 67 in cazul in care exista indicii ca fapta savar~ita de functionarul public sau angajatul
contractual poate fi considerata infractiune comisia de cercetare disciplinara propune Primarului
Municipiului Moine~ti sesizarea de indata a organelor de cercetare penala.
Art.68 (1) Dispozitia de sanctionare a functionarului public sau a angajatului contractual este
redactata de catre Compartimentul Resursc Umane.Sanatate ~i Securitate in Munca ~i este
sernnata de catre Secretarul ~i Primarul Municipiului Moine~ti, potrivit legii de aplicare a
sanctiunilor disciplinare, pe baza propunerii cuprinse in raportul comisiei de disciplina.
(2) Primarul municipiului Moine~ti, care are competenta, potrivit legii, sa aplice sanctiunile
disciplinare, nu poate aplica functionarului public sau salariatului- personal contractual, o
sanctiune disciplinara mai mare dedit cea propusa de comisia de disciplina.
(3) Primarul municipiului Moine~ti, poate sa aplice o sanctiune mai mica decat cea propusa de
comisia de disciplina, avand obligatia de a motiva decizia privind aplicarca acestei sanctiuni.
(4) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de eel mult 6 luni de la data savar~irii abaterilor
disciplinare.
Art.69 (1) Functionarul public nemultumit de sanctiunea disciplinara aplicata se poate adresa
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care potrivit legii, are legitimare procesuala activa ~i
poate dispune efectuarea unui control asupra modului cum este respectata legislatia referitoare la
functia publica ~i functionarii publici.
(2) Functionarul public sau salariatul-personal contractual nemultumit de sanctiunea aplicata se
poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz,
a dispozitiei de sanctionare.

CAPITOLUL XI
AASPUNDEREA CONTRAVENTIONA.LA, CIVILA ~I PENALAA
SALARIATILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI MOINE~TI ~I A SERVICIILOR PUBLICE
SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL
Art.70 (1) Raspunderea contraventionala a salariatilor se angajeaza in cazul in care ace~tia au
savar~it o contravetie in timpul ~i in legatura cu sarcinile de serviciu.
(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei ~i de aplicare a sanctiunii,
salariatul se poate adresa cu plangere la Judecatoria municipiului Moine~ti.
Art.71 Raspunderea civila a salariatului se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului Unitatii Administrativ Teritoriale
Municipiul Moine~ti;
b) pentru nerestituirea in termenullegal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de institutie, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul
unei Hotarari judecatore~ti definitive ~i irevocabile.
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Art. 72 (1) Repararea pagubelor aduse Unitatii Administrativ Teritoriale municipiul Moine~ti in
situatiilc prevazute la art. 71 lit. a) ~i b) se dispune prin emiterea de catre Primarul municipiului
Moine~ti, 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, iar in situatia prevazuta la lit. c)
a aceluia~i articol, pe baza Hotararii judecatore~ti definitive ~i irevocabile.
(2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate
adresa instantei de contencios administrativ.
(3) Dreptul Primarului municipiului Moine~ti de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se
prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Art. 73 (1) Raspunderea salariatului pentru infractiunile savar~ite in timpul serviciului sau in
legatura cu atributiile functiei pe care o ocupa (precum primirea de bani sau de foloase
necuvenite, abuzul in exercitarea atributiilor de serviciu, etc.) se angajeaza potrivit legii penale.
(2) In cazul in care s-a pus in mi~care actiunea penala pentru savar~irea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica in:Iaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite
cu intentie, Primarul municipiului Moine~ti, va dispune suspendarea salariatului in cauza din
functia pe care o detine.

(3) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, precum
~i in cazul in care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal,
suspendarea din functie inceteaza, iar salariatul respectiv va fi reintegrat in functia detinuta
anterior ~i ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
(4) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta
functionarului public sau angajatului contractual poate fi considerata abatere disciplinara, va fi
sesizata comisia de disciplina competenta sau se va declan~a cercetarea disciplinara prealabila.
CAPITOLUL XII
DISPOZITII FINALE
Art 74 (1) Orice salariat interesat poate sesiza conducatorul institutiei cu privire la dispozitiile
Regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. Termenul in
care angajatii pot contesta normele cuprinse in Regulamentul intern este nelimitat. Contestatia
va fi adresata direct Primarului Municipiului Moinesti, in scris, cu mentionarea expresa a
dispozitiilor contestate, a motivelor contestarii ~i a drepturilor considerate incalcate. Termenul
de solutionare ~ide comunicare a contestatiilor este de maximum 30 de zile.
(2) In cazul in care salariatul este nemultumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate
adresa instantei judecatore~ti competente in termen de 30 de zile de la data comunicarii modului
de solutionare sau de la expirarea termenului la care Primarul, in calitate de reprezentant al
Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Moine~ti, avea obligatia sa dea raspuns sesizarii
salariatului.
Art.75 (1) Clauzele Contractului colectiv de munca se stabilesc pe baza procedurii de negociere
si de incheiere a Contractului colectiv de munca stabilit de lege.
(2) Contractul colectiv de munca incheiat cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea
partilor.
Art.76 (1) Prevederile Contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti angajatii din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moine~ti ~i a Serviciilor Publice
subordonate Consiliului Local, indiferent de data angajarii sau de calitatea de membru in
sindicat.
(2) Sindicatul Liber al Salariatilor din Administratia Publica Locala de Stat ,PRIMOS"
Municipiului Moine~ti, este abilitat sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor in
conformitate cu legislatia in vigoare, cu Contractul colectiv de munca aplicabil ~i Regulamentul
intern.
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Art.77 (1) Salaria!ii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moine~ti, in
calitatea pe care o au ~i in conformitate cu sarcinile, atribu!iile ~i raspunderile pe care le incumba
calitatea de angajat, raspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, in
domeniul de desra~urare a activita!ii.
(2) Prevederile Legii nr. 18811999 privind Codul de conduita al functionarilor publici,
republicata (r2), cu modificarile ~i completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator
persoanelor care au incheiate raporturi de serviciu - respectiv ocupa func!ii publice.

(3) Compartimentul Resurse Umane. Sanatate ~i Securitate in Munca va afi~a prezentul
Regulament intern la intrarea in sediul institutiei, asigurfuidu-se, sub semnatura ca to!i salariatii
au luat cuno~tinta despre continutul sau.
Art. 78 Regulamentul intern intra in vigoare de la data semnarii ~i afi~arii lui la sediul Unitatii
Administrativ Teritoriale municipiul Moine~ti.

Ing. VIOREL IL
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PROCES-VERBAL
In conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatia de interes
public, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare ~i ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in adrninistratia publica, am procedat la afi~area pe pagina de web www.rnoinesti.ro ~i pe
afi~ierul de la sediul autoritatilor adrninistratiei publice locale a Regulamentului intern pentru
salariatii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului municipiului Moine~ti aprobat prin
Dispozitia nr. 1860/30.12.2015.
Drept pentru care sernnarn prezentul proces - verbal.
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